
O I K A I S U J A S U O M E N S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A A N

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1512/1991
(Säteilyasetus)

Sivulla 2950, 6 §:n 2 momentin 2 rivillä on:
...yksittäitapauksissa...

Pitää olla:
... yksittäistapauksissa...

Sivulla 2953, 27 §:n 2 ja 3 riveillä on:
...luolasäteilystä...

Pitää olla:
...luonnonsäteilystä...

Sivulla 2953, 29 §, 1 momentin 3-kohdan 2 rivillä on:
...0,1 kiloa tonnissa...

Pitää olla:
... 0,1 kilogrammaa tonnissa...

Sivulla 2953, 29 §, 2 momentin 1 rivillä on:
Sekä 1 momentin tarkoitetussa...

Pitää olla:
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1598/1994
(Asetus säteilyasetuksen 1512/1991 muuttamisesta)

Sivulla 4689, 18 §:n 3 momentin 1 rivillä on:
Ydinaseiden siirroissa...

Pitää olla:
Ydinaineiden siirroissa...

Suomen säädöskokoelmaan 1342/1995
(Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta)

Sivulla 3088 ingressi on seuraava:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nestemäisten poltoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994
annetun lain (1472/94) liitteenä oleva verotaulukko seuraavasti:

viimeinen rivi pitäisi olla:
1994 annetun lain (1472/94) litteenä olevaa verotaulukkoa seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1476/1995

Sivulla 3354, johtolauseessa, riviltä 2 lukien on:
4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1592/92), 5 § sekä 6 §, sellaisena
kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1198/90), seuraavasti:
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Pitää olla:
5 § ja 6 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1198/90), sekä
lisätään asetuksen 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §:n 2 momentti on:
palkkaturva-asetuksen 7 a, 7 b, ja 7 c §:ssä

Pitää olla:
palkkaturva-asetuksen 7 a ja 7 b §:ssä

4 §:n 3 momentti puuttuu

Pitää olla:
Pesänhoitajan on annettava jäljennös merimiesten palkkaturvalain 3 a §:ssä tarkoitetusta luettelosta työntekijöille tai
heidän edustajalleen. Jäljennöksessä tulee mainita, että luetteloon merkitty saatava katsotaan konkurssissa valvotuksi.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1695/1995
(Laki patenttilain muuttamisesta)

Sivulla 3832, 65 §:n 2 momentin 4–6 riveillä on:
Euroopan patenttisopimuksessa (SopS / ) tarkoitettua eurooppapatenttia.

pitää olla:
Euroopan patenttisopimuksessa (SopS 8/96) tarkoitettua eurooppapatenttia.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1696/1995
(Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 3836, 2 §:n 5 momentin rivi 2 kuuluu:
patenttisopimuksen (SopS / ) 93 artiklan

Pitää olla:
patenttisopimuksen (SopS 8/96) 93 artiklan

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1697/1995
(Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta)

Sivulla 3838, 2 §:n 2 momentin 4–6 riveillä on:
Euroopan patenttisopimuksessa (SopS / ) tarkoitettua eurooppapatenttia

Pitää olla:
Euroopan patenttisopimuksessa (SopS 8/96) tarkoitettua eurooppapatenttia

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1698/1995
(Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta)

Sivulla 3839, 12 §:n 2 momentin rivi 4 kuuluu:
Euroopan patenttisopimuksessa (SopS / )

Pitää olla:
Euroopan patenttisopimuksessa (Sop 8/96)
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1755/1995
(Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista)

Sivulla 3980, 2 §:n rivi 6 kuuluu:
Pirkanmaan metsäkeskus . . . . . Kotka

Pitää olla:
Pirkanmaan metsäkeskus . . . . . Tampere

Sivulla 3980, kohdassa 14. Lapin metsäkeskus on:
SavukoskiSimo

Pitää olla:
Savukoski
Simo

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1758/1995
(Asetus moottoriajoneuvoverosta)

Sivulla 4001 oikea palsta ylhäällä (otsikko)
kulutusvero vähintään
mk/kk mk/km

Pitää olla:
kulutusvero vähintään
mk/km mk/vrk

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1777/1995
(Laki vakuutuskassalain muuttamisesta)

Sivulla 4096, 83 §:n 4 momentin 4–8 rivit ovat:
määräämien perusteiden mukaisesti. Ministeriö voi kuitenkin sallia tai määrätä, että tietyt katteeseen
kuuluvat varat arvostetaan tai niiden katteeseen luettava arvo lasketaan käyvästä arvosta poikkeavasti.

Pitää olla:
määräämien perusteiden mukaisesti. Ministeriö voi erityisestä syystä sallia tai määrätä, että tietyt
katteeseen kuuluvat varat arvostetaan käyvästä arvosta poikkeavasti.

Sivula 4097, 83 a §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen alku on:
Jos yksinomaan lisäetuja myöntävän eläkekassan tämän lain 83 §:n 3–5 momentissa tarkoitettujen,

alemmanasteisten säädösten ja määräysten mukaisesti arvostettujen varojen arvioidaan tilinpäätöksen
yhteydessä pysyvästi ylittävän eläkekassan vastuuvelan ja muiden velkojen määrän,

Pitää olla:
Jos yksinomaan lisäetuja myöntävän eläkekassan 83 §:n ja sen nojalla annettujen säädösten ja

määräysten mukaisten varojen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä pysyvästi ylittävän eläkekassan
vastuuvelan ja muiden velkojen määrän,

Sivulla 4097, 83 a §:n 1 momentista puuttuu seuraava viimeinen virke:
Ylikatetta arvioitaessa ministeriö voi kuitenkin määrätä, että tiettyjen katteeseen kuuluvien varojen
arvo lasketaan käyvästä arvosta poikkeavasti.

OY EDITA AB, HELSINKI 1996

Suomen säädöskokoelmaan n:o 104/1996
(Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta)

Sivulla 255, 7 §:n 9a kohdan riveillä 3–5 on:
Euroopan patenttisopimuksen (SopS / ) mukainen tekemispäivä

Pitää olla:
Euroopan patenttisopimuksen (SopS 8/96) mukainen tekemispäivä
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 173/1996
(Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta)

Sivulla 572, johdantolause, muuttaa-kohdan 3 rivillä on:
14 §:n 1 momentin

Pitää olla:
14 §:n 1 ja 2 momentin

Suomen säädöskokoelmaan n:o 299/1996
(YMp alueiden liittämisestä Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueeseen)

Sivulla 825 oleva karttateksti pitää olla:
LIITE 2 HAAPASUON JA SYYSNIEMEN LUONNONSUOJELU-

ALUEESEEN LIITETTÄVÄ ALUE
Leivonmäki 3211 07, 08, 10, 11

Suomen säädöskokoelmaan n:o 379/1996

Sivulla 991, 4 §:n 3 momentti on:
Valtioneuvosto voi yksittäistapauksissa ja määräämillään ehdoilla Suomen Pankin esityksestä valtuuttaa valtiovarainmi-
nisteriön päättämään Euroopan valuuttakurssijärjestelmään kuuluvan valuuttakurssijärjestelmän puitteissa tehtävistä
markan ulkoista arvoa koskevista muutoksista markan ulkoiseen arvoon ja vaihtoalueen rajoihin.

Pitää olla:
Valtioneuvosto voi yksittäistapauksissa ja määräämillään ehdoilla Suomen Pankin esityksestä valtuuttaa valtiovarainmi-
nisteriön päättämään Euroopan valuuttakurssijärjestelmään kuuluvan valuuttakurssijärjestelmän puitteissa tehtävistä
muutoksista markan ulkoiseen arvoon ja vaihtelualueen rajoihin.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 497/1996

Sivulla 1297, vasen palsta, 10 §:n 4 momentin rivillä 2 on:
työnantajavirkoja ovat seuraavat:

Pitää olla:
työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 504/1996

Sivulla 1321, Liite, on:
Telealueen raja

TELEALUEET:

Uusimaa I 09
Uusimaa II 019

Pitää olla:
Numerointialueen raja

TELEALUEET

Uusimaa 09, 019
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 685/1996
(Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun

sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 1813 oikea palsta ylhäällä, 3. rivi, kuuluu:
Tämän päätöksen 6 §:n 2 momenttia...

Pitää olla:
Tämän päätöksen 6 §:n 1 momenttia...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 706/1996
(Asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1899, 6 §:n 2 momentti, rivi 1 on:
Vakuutustuomari voi toimia jaoston pu-

Pitää olla:
Vakuutusylituomari voi toimia jaoston pu-

Suomen säädöskokoelmaan n:o 867/1996

Sivulla 2408, oikea palsta, rivi 4 on:
jäteasetuksen (1390/96)

Pitää olla:
jäteasetuksen (1390/93)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 907/1996

Sivulla 2517 rn:n 212 960 ensimmäisellä rivillä on:
Ainelluettelon kohdan 20° ...

Pitää olla:
Aineluettelon kohdan 20° ...

Sivulla 2518 rn:n 270 000 ensimmäisellä rivillä on:
Reunanumroiden ...

Pitää olla:
Reunanumeroiden ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 979/1996
(Laki kansaneläkelain muuttamisesta)

Sivulla 2704 johtolauseen kohta kumotaan on:
. . . 24 §:n 2 momentti . . .

Pitää olla:
. . . 24 §:n 3 momentti . . .

Sivulla 2707 32 §:n 2 ja 3 riveillä on:
...asunut kunnassa, joka kuuluu eri kuntaryhmään kuuluvassa...

Pitää olla:
...asunut eri kuntaryhmään kuuluvassa...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1027/1996
(STMp vaarallisten aineiden luettelosta)

2 §:n 1 momentissa mainitaan, että päätös tulee voimaan 1.1.1996. Päätöksen voimaantulopäivämäärän tulee olla 1.1.1997.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1051/1996

Sivulla 3106, oikea palsta, 1 §:n 4 momentin 3–4 rivillä on:
antaa määräykset puolustusasioissa toimivaltainen.

Pitää olla:
antaa määräykset puolustusasioissa toimivaltainen ministeriö.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1082/1996

Sivulla 3194 johtolause on seuraava:
Maa- ja metsätalousministeriö on
kumonnut emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä 9 päivänä maaliskuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen (332/1995) 3 §:n 5 momentin ja 7 §:n 5 momentin ja
muuttanut 3 §:n 2–4 momentin ja 7 §:n 2–4 momentin seuraavasti:

Pitää olla:
Maa- ja metsätalousministeriö on
muuttanut emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä 9 päivänä maaliskuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen (332/1995) 3 §:n 2–5 momentin ja 7 §:n 2–5 momentin ja
lisännyt 3 §:ään uuden 6 momentin seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1253/1996

Sivulla 3650 rn:n 814 kohdalla kahdeksannen kappaleen ensimmäisellä rivillä on:
Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä ...

Pitää olla:
Rahtikirjaan on lisäksi merkittävä...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1347/1996

Sivulla 3882 (kohta 12°, alakohta (c)) viimeinen aine on:
2470 fenyyliasetonitriili (bentsyylisyanidi), nestemäinenpentsyylisyanidi,

Pitää olla:
2470 fenyyliasetonitriili (bentsyylisyanidi), nestemäinen,

Sivulla 3883 kohdan 13° alakohdan (b) aine on:
1199 furfuraali (furfuraldehydit).
aineen nimi pitää olla alleviivattu:
1199 furfuraali (furfuraldehydit).

Sivulla 3903 rn:n 2605 kohdan (1) (a) viidennellä rivillä on:
2215 ja 2217 mukaisesti vähintään ...

Pitää olla:
2215 - 2217 mukaisesti vähintään ...

Sivulla 3904 rn:n 2605 kohdan (1) (b) viidennellä rivillä on:
... reunanumeroiden 2215 ja 2217 mukaisesti ...
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Pitää olla:
... reunanumeroiden 2215 - 2217 mukaisesti ...

Sivulla 3904 rn:n 2605 kohdan (2) (b) viidennellä rivillä on:
... 2215 ja 2217 mukaisesti ...

Pitää olla:
... 2215 - 2217 mukaisesti ...

Sivulla 3907 reunanumeron 2611 kohdassa (2) on:
(2) Luokan 6.1 aineluettelon eri kohtien aineita saa pakata keskenään ja/tai sellaisten tavaroiden kanssa, jotka eivät ole
näiden määräysten alaisia, reunanumeron 3538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään edellyttäen, että aineet eivät reagoi
vaarallisesti toistensa kanssa.

Pitää olla:
(2) Luokan 6.1 aineluettelon eri kohtien nestemäisiä aineita enintään 3 litraa ja kiinteitä aineita enintään 5 kg sisäpakka-
usta kohti saa pakata keskenään ja/tai sellaisten tavaroiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten alaisia, reunanu-
meron 3538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1360/1996
(Patjojen paloturvallisuusasetuksen muutos)

Asetukseen liitetään seuraava viittaus:

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 182/88/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Suomen säädöskokoelmaan n:o 112/1997

Sivulla 196, johtolause, rivit 1–2 on:
23 a ja 23 b §:n, sellaisena kuin ne ovat 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (87/1993 ja

Pitää olla:
23 a §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 87/1993, 23 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1347/1995 ja
23 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 87/1993, sekä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 302/1997

Sivun 786 (reunanumero 2000, kohta (6)) kolmella viimeisellä rivillä on:
... sulamispistettä, on tehtävä lisäyksessä A.3, reunanumerossa 3310 määrätty ASTM D 4359—90 mukainen koe tai
juoksevuuden määrityskoe (penetraatiokoe).

Pitää olla:
... sulamispistettä, on tehtävä ASTM D 4359—90 mukainen koe tai lisäyksessä A.3, reunanumerossa 3310 määrätty
juoksevuuden määrityskoe (penetraatiokoe).

Sivun 799 alareunassa olevan alaviitteen, joka on kymmenes, kolmannella rivillä on:
... ohjeet vaarallisten aaineiden turvallisesta ...

Pitää olla:
... ohjeet vaarallisten aineiden turvallisesta ...

Sivun 799 reunanumerosta 2007 alkavan johdantokappaleen jälkeen tulevien ehtojen (c) ehdon ensimmäisellä rivillä on:
(c) merikuljetusta edeltävää tai seuraavaa kuljetusta koskien vain, jos ...

Pitää olla:
(c) vain merikuljetusta edeltävää tai seuraavaa kuljetusta koskien, jos ...

Sivulla 831, taulukossa, luokan 2 kohdalla, viimeisen aineita koskevan sarakkeen, viimeisellä rivillä on:
T, TC, TF, TOC tai TFC kaasuja
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Pitää olla:
T, TC, TO, TF, TOC, tai TFC kaasuja

Sivulla 832 taulukon vasemmalla olevan alimmaisen lokeron toisella ja kolmannella rivillä on:
... 6.1, 6.2 [vain koh-
taan 20°O ja ryhmään (b) luokitellut aineet] 8 ja 9

Pitää olla:
... 6.1, 6.2 [vain koh-
taan 2° ja ryhmään (b) luokitellut aineet] 8 ja 9

Sivulla 835 rn:n 10 012 ensimmäisellä rivillä on:
(1) (1) Reunanumeron 10 011 ...

Pitää olla:
(1) Reunanumeron 10 011 ...

Sivulla 854 toiseksi viimeisellä rivillä on:
... ja kohtien 41° ja 47° aineet, ...

Pitää olla:
... ja kohtien 41° ja 42° aineet, ...

Sivulla 854 toisella rivillä on:
... sekä kohtien 41° ja 47° aineet, ...

Pitää olla:
... sekä kohtien 41° ja 42° aineet, ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 313/1997

Sivulla 924 kohdan 12° alakohdan c) kahdeksas aine on:
2470 fenyyliasetonitriili (bentsyylisyanidi), nestemäinenpentsyylisyanidi,

Pitää olla:
2470 fenyyliasetonitriili (bentsyylisyanidi), nestemäinen,

Sivulla 926 kohdan 19. (c) ensimmäinen aine on:
2290 isoforonidi-isosyanaati (3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisyklo- heksyyli-isosyanaatti),

Pitää olla:
2290 isoforonidi-isosyanaati (3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisyklo- heksyyli-isosyanaatti),

Sivulla 949 reunanumeron 611 kohdassa (2) on:
(2) Luokan 6.1 aineluettelon eri kohtien aineita saa pakata keskenään ja/tai sellaisten tavaroiden kanssa, jotka eivät ole
näiden määräysten alaisia, reunanumeron 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään edellyttäen, että aineet eivät reagoi
vaarallisesti toistensa kanssa.

Pitää olla:
(2) Luokan 6.1 aineluettelon eri kohtien nestemäisiä aineita enintään 3 litraa ja kiinteitä aineita enintään 5 kg sisäpakka-
usta kohti saa pakata keskenään ja/tai sellaisten tavaroiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten alaisia, reunanu-
meron 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 419/1997

Alaviitteen pitää olla:
HE 248/1996
SiVM 4/1997
EV 35/1997
Neuvoston direktiivi 89/48/ETY; EYVL N:o L 19, 24.1.1989 s. 16
Neuvoston direktiivi 92/51/ETY; EYVL N:o L 209, 24.7.1992 s. 25
Komission direktiivi 94/38/EY; EYVL N:o L 217, 23.8.1994 s. 8
Komission direktiivi 95/43/EY; EYVL N:o L 184, 3.8.1995 s. 21
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 430/1997

Sivulla 1262 olevan alaviitteen numero kahden ensimmäisen ajatusviivan kohdalla on:
Kohdan 2°A 1078 jäähdytyskaasulle, N.O.S: seos F1, seos F2 seos F3;

Pitää olla:
Kohdan 2°A 1078 kylmäainekaasulle, n.o.s: seos F1, seos F2, seos F3;

Sivulla 1262 olevan alaviitteen numero kahden kolmannen ajatusviivan kohdalla on:
Kohdan 2°F 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, N.O.S.: seos A ...

Pitää olla:
Kohdan 2°F 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s: seos A ...

Sivulla 1286 taulukossa, kohta ja ryhmä 2° A, 1013 HIILIDIOKSIDI, lämpöeristetyn säiliön vähimmäiskoestuspaineet
baareina (enimmäistäyttöasteet ovat 0,73 ja 0,78 kg/l) ovat:

190 250

Pitää olla:
190 225

Sivulla 1302 taulukossa, kohta ja ryhmä 2° A, 1013 HIILIDIOKSIDI, lämpöeristetyn säiliön vähimmäiskoestuspaineet
baareina (enimmäistäyttöasteet ovat 0,73 ja 0,78 kg/l) ovat:

190 250

Pitää olla:
190 225

Suomen säädöskokoelmaan n:o 526/1997

Sivulla 1560 kohdan (7) ensimmäisellä rivillä on:
(7) Räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmä:

Pitää olla:
(7) Räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät:

Sivulla 1560 kohta (7), A ryhmässä on:
A kuuluvat aloiteräjähdysaineet.

Pitää olla:
A aloiteräjähdysaineet.

Sivulla 1560 kohta (7), B ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
A kuuluvat aloiteräjähdysainetta sisältävät ...

Pitää olla:
A aloiteräjähdysainetta sisältävät ...

Sivulla 1560 kohta (7), C ryhmässä on:
C kuuluvat ajoaineet tai muut humahtavat (deflagroivat) räjähteet.

Pitää olla:
C ajoaineet tai muut humahtavat (deflagroivat) räjähteet.

Sivulla 1560 kohta (7), D ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
D kuuluvat varsinaiset räjähdysaineet ...

Pitää olla:
D varsinaiset räjähdysaineet ...

Sivulla 1560 kohta (7), E ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
E kuuluvat varsinaisista räjähdysainetta ...

Pitää olla:
E varsinaisista räjähdysainetta ...

Sivulla 1560 kohta (7), F ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
F kuuluvat varsinaisista räjähdysainetta ...
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Pitää olla:
F varsinaisista räjähdysainetta ...

Sivulla 1560 kohta (7), G ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
G kuuluvat pyrotekniset aineet ...

Pitää olla:
G pyrotekniset aineet ...

Sivulla 1560 kohta (7), H ryhmässä on:
H kuuluvat räjähdysainetta ja valkoista fosforia sisältävät esineet ja välineet.

Pitää olla:
H räjähdysainetta ja valkoista fosforia sisältävät esineet ja välineet.

Sivulla 1560 kohta (7), J ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
J kuuluvat räjähdysainetta ja palavaa ...

Pitää olla:
J räjähdysainetta ja palavaa ...

Sivulla 1560 kohta (7), K ryhmässä on:
K kuuluvat räjähdysainetta ja myrkyllistä kemikaalia sisältävät esineet ja välineet.

Pitää olla:
K räjähdysainetta ja myrkyllistä kemikaalia sisältävät esineet ja välineet.

Sivulla 1560 kohta (7), L ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
L kuuluvat räjähteet, jotka ...

Pitää olla:
L räjähteet, jotka ...

Sivulla 1561 (kohta (7)), N ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
N kuuluvat vain erittäin epäherkät räjähdysaineet ja erittäin epäherkkää ...

Pitää olla:
N vain erittäin epäherkkää ...

Sivulla 1561 (kohta (7)), S ryhmän ensimmäisellä rivillä on:
S kuuluvat räjähteet, jotka ...

Pitää olla:
S räjähteet, jotka ...

Sivulla 1596 taulukossa ulkopakkauksia ja toimenpiteitä koskevan sarekkeen säkkejä koskevat rivit ovat:
Säkit

muovikudos, pölytiivis (5H2/3)
muovit (5H4)
tekstiilikudos, pölytiivis (5L2)
tekstiilikudos, vedenkestävä
(5L3)
paperi, monikerroksinen, veden
kestävä (5M2)

Pitää olla:
Säkit

muovikudos, pölytiivis (5H2)
muovikudos, vedenkestävä (5H3)
muovit (5H4)
tekstiilikudos, pölytiivis (5L2)
tekstiilikudos, vedenkestävä
(5L3)
paperi, monikerroksinen, veden
kestävä (5M2)

Sivulla 1628 reunanumeron 3000 - 3099 jälkeen olevan otsikon viimeinen sana on:
turvalllisuusmääräykset

Pitää olla:
turvallisuusmääräykset
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Sivulla 1631 reunanumeron 3170 neljännellä rivillä on:
käsikirjan the Manual of Tests and Criterias (kokeet ja kriteerit) ...

Pitää olla:
käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (kokeet ja kriteerit) ...

Sivulla 1634 toiseksi viimeisellä rivillä on:
jonka tarkoitus on käyttää torpedoa veden alla, ja jotka sisältävät ei räjähtävän kärjen. mainittu teksti pitää poistaa.

Sivulla 1641 toiseksi viimeisellä rivillä on:
Esineet ja välineet, jotka koostuvat nestemäisestä räjähdyssysteemistä,

Pitää olla:
Esineet ja välineet, jotka koostuvat nestemäisestä räjähdyssysteemistä, jonka tarkoitus on käyttää torpedoa veden alla, ja
jotka sisältävät ei räjähtävän kärjen.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 527/1997

Sivulla 1677 olevan alaviitteen numero neljän ensimmäisen ajatusviivan kohdalla on:
Kohdan 2 A 1078 jäähdytyskaasulle, n.o.s: seos F1, seos F2 seos F3;

Pitää olla:
Kohdan 2 A 1078 kylmäainekaasulle, n.o.s: seos F1, seos F2, seos F3;

Sivulla 1699 taulukossa, kohta ja ryhmä 2 A, 1013 Hiilidiksidi, lämpöeristetyn säiliön vähimmäiskoestuspaineet baareina
(enimmäistäyttöasteet ovat 0,73 ja 0,78 kg/l) ovat:

190 250

Pitää olla:
190 225

Sivulla 1699 taulukossa, kohta ja ryhmä 2 A, 1013 Hiilidiksidi, lämpöeristetyn säiliön vähimmäiskoestuspaineet baareina
(enimmäistäyttöasteet ovat 0,73 ja 0,78 kg/l) ovat:

190 250

Pitää olla:
190 225

Sivulla 1710 kohdassa 2.7.6 on:
Kohdan 1.7.5 määräyksiä ei sovelleta aineluettelon kohdalla 3 kaasuilla.

Pitää olla:
Kohdan 1.7.6 määräyksiä ei sovelleta aineluettelon kohdan 3 kaasuilla.

Sivulla 1715 taulukossa, kohta ja ryhmä 2 A, 1013 Hiilidiksidi, lämpöeristetyn säiliön vähimmäiskoestuspaineet baareina
(enimmäistäyttöasteet ovat 0,73 ja 0,78 kg/l) ovat:

190 250

Pitää olla:
190 225

Suomen säädöskokoelmaan n:o 638/1997

Sivulla 2021, johdantolauseen rivi 5 kuuluu:
mentti, 20 ja 21 §, 22 §:n 2 ja 3 momentti, 23 §:n 2 ja 4 momentti, 24 §...

Pitää olla:
mentti, 20 ja 21 §. 22 §:n 2 ja 3 momentti, 23 §:n 2, 4 ja 5 momentti, 24 §...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 645/1997
(Yliopistolaki)

Sivulla 2038, 35 §:n 2 momentin 1 rivillä on:
Päätökseen, johon saa 34 §:n mukaan ha-

Pitää olla:
Päätökseen, johon saa 33 §:n mukaan ha-

Suomen säädöskokoelmaan n:o 670/1997

Sivulla 2155, alaviitteen 2. rivillä on:
... ja neuvoston direktiivi 97/27/EY

Pitää olla:
... ja neuvoston direktiivi 97/27/EY; EYVL N:o L 233, 25.8.1997, s. 1
Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Sivulla 2161, 32 §:n 1 momentin ensimmäisellä ja toisella rivillä on:
... ja pakettiautoon (M1- ja N2-luokka) sekä ...

Pitää olla:
... ja pakettiautoon (M1- ja N1-luokka) sekä ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 671/1997

Sivulla 2163, alaviitteen 2. rivillä on:
... ja neuvoston direktiivi 97/27/EY

Pitää olla:
...ja neuvoston direktiivi 97/27/EY; EYVL N:o L 233, 25.8.1997; s.1
Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Sivulla 2172, voimaantulosäännöksen 5 momentin 2. rivillä on:
... muutos ja 35 a ...

Pitää olla:
... muutos ja 35 b ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 736/1997
(LMp vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 2394 reunanumeron 2551 taulukossa neljäs aine on:
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani

Pitää olla:
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani

Sivulla 2399 rn:n 2551 kohtien 5°(b) ja 6°(b) taulukoiden alaviitteet ovat:
9/Metyyli-isobutyyliketonia lisättävä vähintään 19 % laimennintyyppiin A.
11/Aktiivisen hapen määrä ≤ 9,0 %.
12/Laimennin tyyppi A joko vedettömänä tai veden kanssa.

Pitää olla:
9/Metyyli-isobutyyliketonia lisättävä vähintään 19 % laimennintyyppiin A.
10/Peroksietikkahapon ja vetyperoksidin, veden ja happojen seokset, jotka täyttävät käsikirjan ″the Manual of Tests and
Criteria″ (kokeet ja kriteerit), osan II, kappaleen 20.4.3 d) kriteerit.
11/Aktiivisen hapen määrä ≤ 9,0 %.
12/Laimennin tyyppi A joko vedettömänä tai veden kanssa.
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Sivulla 2402 ensimmäisen taulukon neljäs aine on:
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani

Pitää olla:
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani

Suomen säädöskokoelmaan n:o 748/1997

Sivulla 2657 liitteen 2.1 kohdassa on:
2.1 Vihannekset, täysi tuki

Alue Alue
A A+B

— — — — — — — — — — — — — —
sipuli . . . . . . . . . . . . 11070 10350
— — — — — — — — — — — — — —

Pitää olla:
2.1 Vihannekset, täysi tuki

Alue Alue
A B+C

— — — — — — — — — — — — — —
sipuli . . . . . . . . . . . . 11070 10350
— — — — — — — — — — — — — —

Suomen säädöskokoelmaan n:o 749/1997

Sivulla 2658, 13 a §:n 3 mom:n 4 rivillä on:
vasatuotto on jäänyt vähintään 20 prosenttia

Pitää olla:
vasatuotto on jäänyt vähintään 10 prosenttia

Suomen säädöskokoelmaan n:o 790/1997

Sivulla 2898 rn:n 250 00 taulukossa 1 ensimmäisessä sarakkeessa on:
sek-Amyylialkoholi, ks. Amyylialkoholit

Pitää olla:
sek-Amyylialkoholi, ks. Pentanolit

Sivulla 2898 rn:n 250 00 taulukossa 1 ensimmäisessä sarakkeessa on:
tert-Amyylialkoholit, ks. Amyylialkoholit

Pitää olla:
tert-Amyylialkoholit, ks. Pentanolit

Sivun 2898 taulukon 13. aineen nimi on
Amoniakkiliuos (yli 50 % amoniakkia sisältävä)

Pitää olla:
Ammoniakkiliuos (yli 50 % ammoniakkia sisältävä)

Sivun 2898 taulukon 14. aineen nimi on:
Amoniakkiliuos yli 35 % ja enintään 50 % amoniakkia sisältävä

Pitää olla:
Ammoniakkivesiliuos yli 35 % ja enintään 50 % ammoniakkia sisältävä

Sivulla 2901 taulukossa 23. aineen nimi on:
Asetyleenitetrabromidi (tetrabromimetaani)
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Pitää olla:
Asetyleenitetrabromidi (tetrabromietaani)

Sivulla 2960 taulukossa toiseksiviimeisen aineen nimi on:
Nitroglyserolin alkoholiliuos, sisältää 110 %
nitroglyserolia)

Pitää olla:
Nitroglyserolin alkoholiliuos, (sisältää yli 1 %
mutta enintään 10 % nitroglyserolia)

Sivulla 2975 taulukossa 20. aineen nimi on:
Pikriitti, ks. Nitroguuanidiini

nimen, YK-no:n (Vra:ta ei ole), Lipukkeen sekä LK:n ja kohdan pitää olla:
Pikriitti (nitroguanidiini), kostutettu,
vähintään 20 % vettä 1336 4.1 4.1,21°(a)

Sivulla 2975 taulukossa 20. aineen nimi on:
Pikriitti, ks. Nitroguuanidiini

nimen, YK-no:n (Vra:ta ei ole), Lipukkeen sekä LK:n ja kohdan pitää olla:
Pikriitti (nitroguanidiini), kostutettu,
vähintään 20 % vettä 1336 4.1 4.1,21°(a)

Sivun 3059 taulukon 28. aineen nimi on:
Ammoniakkiliuos yli 35 % ja enintään 50 % amoniakkia sisältävä

Pitää olla:
Ammoniakkivesiliuos yli 35 % ja enintään 50 % ammoniakkia sisältävä

Sivun 3098 taulukon toiseksi viimeisen aineen nimi on:
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, dietyleeniglykoli-bis-(allyylikarbonaatti) +

Pitää olla:
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, dietyleeniglykoli-bis-(allyylikarbonaatti) + di-isopropyy-
liperoksidikarbonaatti

Sivun 3098 taulukon viimeisen aineen nimi on:
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen, lämpätilavalvottu, di-isopropyyliperoksidikarbonaatti
Kyseinen aine poistetaan kokonaan kaikkine tietoineen.

Sivun 3101 taulukon kolmanneksi viimeisen aineen nimi on:
Amoniakkiliuos (yli 50 % amoniakkia sisältävä)

Pitää olla:
Ammoniakkivesiliuos (yli 50 % ammoniakkia sisältävä)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1033/1997

Sivulla 3836, oikea palsta, 10 §:n 4 momentin kohdassa 26) rivillä 5 on:
26) verovirastot: yksikön ja tukiyksikön

Pitää olla:
26) verovirastot: tulosyksikön ja tukiyksikön

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1146/1997

Sivulla 4079 liitteen 1 kohdassa Muu B-alue on:
Suomussalmi

Pitää olla:
Suomusjärvi
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1260/1997

Sivulla 4369, taulukon kohdassa Dieselöljy p/l on:
Dieselöljy p/l
- peruslaatu ...
- reformoitu ...

Pitää olla:
Dieselöljy p/l
- peruslaatu ...
- rikitön ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1375/1997

Sivulla 4644, vasen palsta, 5 §:n 1 momentin 5. rivillä säädöskokoelman numeroksi on ilmoitettu:
(722/96)

Pitää olla:
(772/1996)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 107/1998
(Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 248, 11 §:n 5 rivillä on:
valtiolle sen varoista 9 §:n nojalla maksetut . . .

Pitää olla:
valtiolle sen varoista 10 §:n nojalla maksetut . . .

Suomen säädöskokoelmaan n:o 286/1998

Sivulla 1020, johtolauseen kolmannella rivillä on:
(1091/1996)

Pitää olla:
(942/1996)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 380/1998

Sivulla 1213 8 §:n 4 momentin 4 rivillä on:
100 000 ecua

Pitää olla:
1 000 000 ecua

Sivulla 1218 29 §:n 1 momentin 4 kohta 3 rivillä on:
40–42 §:n mukaisten

Pitää olla:
38–40 §:n mukaisten
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 526/1998
(Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1541, johtolauseen toisella ja kolmannella rivillä on:
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/1992) 5 §:n 2
momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1238/1997, seuraavasti:

Pitää olla:
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/1992) 5 §:n 2
momentin 1 ja 2 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 kohta laissa 1238/1997 seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 611/1998
(KTMp elintarvikkeen nimestä ja ainesosien ilmoittamisesta)

Sivulla 1690, 11 §:n 1 momentin rivi 1 on:
Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä

Pitää olla:
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 725/1998
(MMM:n ilmoitus eräistä päätöksistä)

Sivulla 1986 päätöksen nimike on:
MMMp puutarhatuotteiden varastointituen täytäntöönpanosta 1998 ja varastointitiloista

Pitää olla:
MMMp kasvinsuojeluaineiden testauksia suorittavan laitoksen virallisesta hyväksymisestä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 750/1998
(OMp eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista)

Sivulla 2059
rivillä 4 on:
. . . ovat itse allekirjoittaneen . . .

Pitää olla:
. . . ovat itse allekirjoittaneet . . .

rivillä 5 on:
Samalla ilmoitan valitsijayhdistysten . . .

Pitää olla:
Samalla ilmoitan valitsijayhdistyksen . . .

Suomen säädöskokoelmaan n:o 752/1998
(OMp kunnallisvaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista)

Sivulla 2084 rivillä 5 on:
Samalla ilmoitan valitsijayhdistysten . . .

Pitää olla:
Samalla ilmoitan valitsijayhdistyksen . . .
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 753/1998
(OMp europarlamenttivaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista)

Sivulla 2099
rivillä 4 on:
. . . ovat itse allekirjoittaneen . . .

Pitää olla:
. . . ovat itse allekirjoittaneet . . .

rivillä 5 on:
Samalla ilmoitan valitsijayhdistysten . . .

Pitää olla:
Samalla ilmoitanvalitsijayhdistyksen . . .

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1068/1998

Sivulla 2907, 12 §:n 1 momentin 4 kohdan 3 rivillä on:
opetuskokemusta, joka on hankittu 2 koh-

Pitää olla:
opetuskokemusta, joka on hankittu 1 koh-

Suomen säädöskokoelmaan n:o 22/1999
(LMp vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 43 25. ja 26. rivillä on:
... 2344, 3147 ja 3334-3355, taulukkoon 2 nimikkeet 3147, 3336, 3345-3352, 3354 ja 3355, taulukkoon 3 nimikkeet 2344,
3147 ja 3334-3355 seuraavasti:

Pitää olla:
... 2344, 3115, 3147 ja 3334-3356, taulukkoon 2 nimikkeet 3147, 3336, 3345-3352, 3354 ja 3355, taulukkoon 3 nimikkeet
2344, 3115, 3147 ja 3334-3356 seuraavasti:

Sivulla 43 johdantolauseen kaksi viimeistä riviä on:
... 2344, 3147 ja 3334-3355, taulukkoon 2 nimikkeet 3147, 3336, 3345-3352, 3354 ja 3355, taulukkoon 3 nimikkeet 2344,
3147 ja 3334-3355 seuraavasti:

Pitää olla:
... 2344, 3115, 3147 ja 3334-3356, taulukkoon 2 nimikkeet 3147, 3336, 3345-3352, 3354 ja 3355, taulukkoon 3 nimikkeet
2344, 3115, 3147 ja 3334-3356 seuraavasti:

Sivulla 43 toisella rivillä on:
... 1582, 1626,...

Pitää olla:
... 1582, 1588, 1626,...

Sivulla 55 rn:n 2314 kohdan (1) alaviite on:
6/Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimityk-
siä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pitää olla:
7/Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimityk-
siä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sivulla 56 rn:n 2314 kohdan (1) alaviite on:
7/ Teknisen (-ten) nimen (-ien) tulee olla yleisesti käytetty ISO:n hyväksymä nimi (ks. ISO 1750:1981, muutoksineen), muu
julkaisun ″The WHO Recommended Classification of Pecticides by Hazard and Guidelines to Classification″ mukainen nimi
tai tehoaineen (-iden) nimi (-et).
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Pitää olla:
8/ Teknisen (-ten) nimen (-ien) tulee olla yleisesti käytetty ISO:n hyväksymä nimi (ks. ISO 1750:1981, muutoksineen), muu
julkaisun ″The WHO Recommended Classification of Pecticides by Hazard and Guidelines to Classification″ mukainen nimi
tai tehoaineen (-iden) nimi (-et).

Sivulla 68 rn:n 2551a kohdan (2) alaviite on:
3/ Kirjaimet ″LQ″ ovat lyhenne englanninkielisistä sanoista ″Limited Quantities″, joka tarkoittaa ″kuljetus rajoitetuissa
määrin″.

Pitää olla:
29/ Kirjaimet ″LQ″ ovat lyhenne englanninkielisistä sanoista ″Limited Quantities″, joka tarkoittaa ″kuljetus rajoitetuissa
määrin″.

Sivulla 73 rn:n 2601 kohdan 71° kuudennella rivillä on:
3006 torjunta-aine, di—tiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

Pitää olla:
3006 torjunta-aine, tiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

Sivuilla 98-99 rn:n 3555 kohta (4) on:
(4) Kokeen hyväksyminen:
Koekappaleiden tulee pysyä tiiviinä. Yhdistettyjen pakkausten tai pakkausyhdistelmien sisäastian tai sisäpakkauksen
tulee pysyä tiiviinä.
Koekappaleissa ei saa olla sellaisia vikoja, jotka voivat vaikuttaa kuljetuksen turvallisuuteen tai muodonmuutoksia, jotka
voivat alentaa lujuutta tai aiheuttaa sen, että kolleista muodostettu pino ei olisi stabiili.
Muovipakkaukset tulee jäähdyttää huoneen lämpötilaan ennen arviointia.
Palavien nesteiden, joiden leimahduspiste on 61 C tai alempi, kuljetukseen tarkoitetuille reunanumeron 3526 mukaisille
muovitynnyreille ja -kanistereille ja reunanumeron 3537 mukaisille yhdistetyille pakkauksille (muoviset) lukuun ottamatta
6HA1-tyyppisiä pakkauksia suoritettava nestehöyryn läpäisevyystesti

Pitää olla:
(4) Kokeen hyväksyminen:
Koekappaleiden tulee pysyä tiiviinä. Yhdistettyjen pakkausten tai pakkausyhdistelmien sisäastian tai sisäpakkauksen
tulee pysyä tiiviinä.
Koekappaleissa ei saa olla sellaisia vikoja, jotka voivat vaikuttaa kuljetuksen turvallisuuteen tai muodonmuutoksia, jotka
voivat alentaa lujuutta tai aiheuttaa sen, että kolleista muodostettu pino ei olisi stabiili.
Muovipakkaukset tulee jäähdyttää huoneen lämpötilaan ennen arviointia.

Sivulla 146 rn:n 250 000 taulukossa 1 ensimmäisessä ja viimeisessä sarakkeessa on:
Bromipropaanit 3, 31°(c)

Pitää olla:
Bromipropaanit 3, 3°(b), 31°(c)

Sivulla 153 rn:n 250 000 taulukossa 3 ensimmäisessä ja viimeisessä sarakkeessa on:
2344 3, 31°(c)

Pitää olla:
2344 3, 3°(b), 31°(c)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 319/1999
(Laki televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin

koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä)

Alaviitteen pitää olla
HE 273/1998
LiVM 16/1998
EV 261/1998
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 527/1999
(Laki väestötietolain muuttamisesta)

Sivulla 1282, johtolauseen riveillä 2–5 on:
muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun väestötietolain (507/1993) 1 §, 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 24 §, 25 §:n

2–5 momentti sekä 27–33 ja 34 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentin 1 kohdan sekä 25 §:n 4 ja 5 momentti laissa 202/1994, 27 § osaksi viimeksi
mainitussa laissa ja 34 § laissa 615/1998, sekä

Pitää olla:
muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun väestötietolain (507/1993) 1 §, 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 24 §, 25 §:n

2–5 momentti sekä 27–33 § ja 34 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 25 §:n 4 ja 5 momentti laissa 202/1994, 27 § osaksi viimeksi
mainitussa laissa ja 34 §:n 1 momentti laissa 615/1998, sekä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 735/1999
(Laki tieliikennelain muuttamisesta)

Alaviitteeseen pitää lisätä:
Neuvoston direktiivi 88/599/ETY; EYVL N:o L 325, 29.11.1988, s. 55

Alaviitteeseen pitää lisätä:
Neuvoston direktiivi 88/599/ETY; EYVL N:o L 325, 29.11.1988, s. 55

Suomen säädöskokoelmaan n:o 905/1999
(Työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 36 a §:n muutos)

Sivulla 2273 olevan asetuksen antopäivämäärän pitää olla 17. päivä syyskuuta 1999

Suomen säädöskokoelmaan n:o 940/1999
(Laki arvonlisäverolain muuttamisesta)

Sivulla 2403 lisätään alaviitteeseen:
Neuvoston direktiivi 77/388/ETY; EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1
Neuvoston direktiivi 98/80/EY; EYVL N:o L 281, 17.10.1998, s. 31

Sivulla 2403 lisätään alaviitteeseen:
Neuvoston direktiivi 77/388/ETY; EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1
Neuvoston direktiivi 98/80/EY; EYVL N:o L 281, 17.10.1998, s. 31

Suomen säädöskokoelmaan n:o 965/1999
(Asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2000 tasavallan presidentin vaalissa)

Sivulla 2453 Korppoon kunnan kohdalla on:
Kommunkansliet/ 5.,7.–11.1.2000

Kunnantoimisto** 26.–1.2.2000
Gyltö forts idrottshall/ 11.1.2000

Gyltön linnakkeen 27.2.2000
kuntotalo**
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Pitää olla:
Kommunkansliet/ 5.,7.–11.1.2000

Kunnantoimisto** 26.1.–1.2.2000
Gyltö forts idrottshall/ 11.1.2000

Gyltön linnakkeen 27.1.2000
kuntotalo**

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1021/1999

Sivulla 2551 lain 1 §:ssä rivillä 6 on:
tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin

Pitää olla:
tarkoitettu todistus lain 1 §:n 2 momentin

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1022/1999

Sivulla 2552 lain 9 §:n 3 momentissa rivillä 4 on:
tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin

Pitää olla:
tarkoitettu todistus lain 1 §:n 2 momentin

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1023/1999

Sivulla 2553 lain 1 §:n 4 momentin toisen palstan rivillä 2 on:
1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun

Pitää olla:
1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1059/1999

Sivulla 2952 on helposti syttyvien kemikaalien
varoitusmerkin F+ ruotsinkielinen nimi:
Ytterst brandfarlig

Pitää olla:
Extremt brandfarlig

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1066/1999
(Asetus henkilökorttiasetuksen kumoamisesta)

Sivulla 3024 1 §:n 3 rivillä on:
(867/1999).

Pitää olla:
(867/1990).
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1168/1999
(Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta)

Sivulla 3215, 5 §:n 1 momentissa on:
D-luokka; linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin

enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon
kokonaismassa on enintään 750 kg;

Pitää olla:
D-luokka; linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä

ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään
750 kg;

D1-luokka; linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin
enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon
kokonaismassa on enintään 750 kg.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1307/1999
(Asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta)

Sivulla 3485, oikea palsta, on:
6 luku

Pitää olla:
5 luku

Suomen säädöskokoelmaan n:o 46/2000

Sivulla 186 2 §:n kaksi ensimmäistä riviä ovat:
Maatilatalouden kehittämisrahaston muodostavat asuntorahastoon kuuluneet varat,

Pitää olla:
Maatilatalouden kehittämisrahaston muodostavat asutusrahastoon kuuluneet varat,

Suomen säädöskokoelmaan n:o 65/2000
(Asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta)

Sivulla 223, 43 §:n riveillä 1 ja 2 on:
Laivaväeltä vaaditaan merimiehen lääkärintodistuksista annetun asetuksen (476/1980)...

pitää olla:
Laivaväeltä vaaditaan merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen (476/1980)...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 77/2000

Sivulla 254 2 §:ssä on:
merimetso (Melanitta nigra)

Pitää olla:
mustalintu (Melanitta nigra)
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 125/2000
(Asetus Pelastusopistosta annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 402 johtolauseessa rivillä 4 on:
muutetaan 7 §:n 1 momentti, 10 - 13, 15 ja 18 § sekä

Pitää olla:
muutetaan 7 §:n 1 momentti, 10 - 12 §, 13 §:n 1 momentti, 15 ja 18 § sekä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 461/2000

Sivulla 1118, taulukossa 3 on:
Ammonium (NH4-N) 0,50 mg/l

Pitää olla:
Ammonium (NH4-N) 0,40 mg/l

Suomen säädöskokoelmaan n:o 610/2000
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita

koskevista kielloista ja rajoituksista

Sivulla 1514, Liitteessä 2 Luettelo 2, ryhmä 2, kohtaan:
Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfraktiona höyrykrak-
kausprosessiin (mukaan lukien höyrykrakkaus etyleenin tuottamiseksi) tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttä-
mättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C14 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 260°:ssa. Tämä
virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiili-
vetyjä.]

on loppuun lisätty sanat: kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]

Sivulla 1524, Liitteessä 2 Luettelo 2, ryhmä 2, kohtaan:
Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö, vety- ja metaanirikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu refor-
moivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidi-
oksidia, typpeä ja tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C5:een.]

on loppuun lisätty sanat: C5:een.]

Sivulla 1529, Liitteessä 2 Luettelo 2, ryhmä 2, kohtaan:
Maaöljykaasut, nesteytetyt, makeutetut; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasu-
seoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamat epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu hiilivedyistä,
joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -40°C:sta 80°C:een.]

on loppuun lisätty sanat: 80°C:een.]

Sivulla 1534, Liitteessä 2 Luettelo 2, ryhmä 2, kohtaan:
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön;
[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä,
joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 80°C:sta 218°C:een.]

on loppuun lisätty sanat: °C:sta 218°C:een.]

Sivulla 1548, Liitteessä 2 Luettelo 2, ryhmä 2, kohdassa:
Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena
maaöljyfraktion käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden
jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja
tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]

Eli toisen rivin puolivälissä ollut sana ’modifioidulla’ korvataan sanalla: luonnon-
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Sivulla 1552, Liitteessä 2 Luettelo 2, ryhmä 2, kohtaan:
Uutejäännökset (kivihiili), rusko; Kivihiilitervauutteet; [Jäännös kuivatun kivihiilen uuttamisesta.]
Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen, karbonoitu, kalkittu; Raakafenolit; [Tuote, joka on saatu käsittelemällä
kivihiilitervan alkaaliuutetta CO2:lla ja CaO:lla. Koostuu pääasiassa CaCO3: sta, Ca(OH) 2:sta, Na2CO3: sta ja muista
orgaanisista ja epäorgaanisista yhdisteistä.]

on loppuun lisätty sanat: ja muista orgaanisista ja epäorgaanisista yhdisteistä.]

Sivulla 1552, Liitteessä 2 Luettelo 2, ryhmä 2, kohtaan:
Uutejäännökset (kivihiili), rusko; Kivihiilitervauutteet; [Jäännös kuivatun kivihiilen uuttamisesta.]
Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen, karbonoitu, kalkittu; Raakafenolit; [Tuote, joka on saatu käsittelemällä
kivihiilitervan alkaaliuutetta CO2:lla ja CaO:lla. Koostuu pääasiassa CaCO3: sta, Ca(OH) 2:sta, Na2CO3: sta ja muista
orgaanisista ja epäorgaanisista yhdisteistä.]

on loppuun lisätty sanat: ja muista orgaanisista ja epäorgaanisista yhdisteistä.]

Suomen säädöskokoelmaan n:o 671/2000
(Oikeusministeriön asetus yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun

oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 1772 5 §:n 4 a kohdassa on:
4a) on suorittamalla oikeusministeriön hyväksymässä järjestyksessä erityisen tutkinnon osoittanut riittävästi tuntevansa
asianajotoiminnan perusteita koskevat säännökset ja ohjeet sekä hyvän asianajotavan vaatimukset; sekä

Pitää olla:
4a) on suorittamalla oikeusministeriön hyväksymässä järjestyksessä erityisen tutkinnon osoittanut riittävästi tuntevansa
asianajotoiminnan perusteita koskevat säännökset ja ohjeet sekä hyvän asianajajatavan vaatimukset; sekä

Sivulla 1772 5 §:n 6 momentissa on:
Asianajaja ei myöskään ilman liiton hallituksenlupaa saa harjoittaa asianajajan tointa ulkomailla muualla kuin Euroopan
talousalueen valtiossa.

Pitää olla:
Asianajaja ei myöskään ilman liiton hallituksen lupaa saa harjoittaa asianajajan tointa ulkomailla muualla kuin Euroo-
pan talousalueen valtiossa.

Sivulla 1772 6 §:n 2 momentissa on:
Hakemus on toimitettava liiton asianomaiselle osastolle, jonka hallituksen on annettava kirjallisesti lausuntonsa siitä,
täyttääkö hakija 5 §:n 1 momentin 2) – ja 4) kohdissa jäsenelle asetetut vaatimukset.

Pitää olla:
Hakemus on toimitettava liiton asianomaiselle osastolle, jonka hallituksen on annettava kirjallisesti lausuntonsa siitä,
täyttääkö hakija 5 §:n 1 momentin 2) ja 4) kohdissa jäsenelle asetetut vaatimukset.

Sivulla 1773 10 §:n 3 momentissa on:
Joka on ollut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta, voidaan valita uudelleen samaan tehtävään vasta
toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kulutta hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä edellä on sanottu, ei
estä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksen liiton puheenjohtajaksi tai
varapuheenjohtajaksi.

Pitää olla:
Joka on ollut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta, voidaan valita uudelleen samaan tehtävään vasta
toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä edellä on sanottu,
ei estä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksi liiton puheenjohtajaksi tai
varapuheenjohtajaksi.

Sivulla 1773 20 §: 3 momentissa on:
1) tehdä valtuuskunnalle ehdotus liiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen muiksi jäseniksi ja
heidän varajäsenikseen;

Pitää olla:
Menettelytapavaliokunnan tehtävänä on 1) tehdä valtuuskunnalle ehdotus liiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi
sekä hallituksen muiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen;

Sivulla 1774 25 §:n 12) kohdassa on:
12 Lapin osasto, jonka alueena on Lapin maakunta.
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Pitää olla:
12) Lapin osasto, jonka alueena on Lapin maakunta.

Sivulla 1774 25 §:n 3) kohdassa on:
3) Satakunnan osasto, jonka alueeseen kuuluu Satakunnan maakunta lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa sekä
Pirkanmaan maakunnasta Äetsän kuntaa;

Pitää olla:
3) Satakunnan osasto, jonka alueeseen kuuluu Satakunnan maakunta lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa sekä
Pirkanmaan maakunnasta Äetsän kunta;

Sivulla 1774 25 §:n 4) kohdassa on:
4) Hämeen osasto, jonka alueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat lukuun ottamatta Forssan
kaupunkia, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntia. Satakunnan maakunnasta Hämeen osastoon kuuluu Punkalaitumen
kunta;

Pitää olla:
4) Hämeen osasto, jonka alueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat lukuun ottamatta Forssan
kaupunkia, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän ja Äetsän kuntia. Satakunnan maakunnasta Hämeen osastoon kuuluu
Punkalaitumen kunta;

Sivulla 1775 36 §:n 1 momentissa on:
Kun liiton hallituksen tulee välimiesmenettelyin ratkaista riita, hallitus oikeutettu määräämään kolme nykyistä tai entistä
jäsentään tai heidän varajäsentään taikka liiton jonkin osaston hallituksen nykyistä tai entistä jäsentä välimiehinä
käsittelemään ja ratkaisemaan asian.

Pitää olla:
Kun liiton hallituksen tulee välimiesmenettelyin ratkaista riita, hallitus on oikeutettu määräämään kolme nykyistä tai
entistä jäsentään tai heidän varajäsentään taikka liiton jonkin osaston hallituksen nykyistä tai entistä jäsentä välimiehinä
käsittelemään ja ratkaisemaan asian.

Sivulla 1775 44 §:n 4 momentissa on:
Jos passiivinen jäsen ei enää täytä 5 §:n 1 momentin2)-kohdassa tarkoitettuja kelpoisuusvaatimuksia tai jos hän on tehnyt
teon, joka on omiaan alentamaan liiton arvoa. on liiton hallituksen erotettava hänet liitosta.

Pitää olla:
Jos passiivinen jäsen ei enää täytä 5 §:n 1 momentin2)-kohdassa tarkoitettuja kelpoisuusvaatimuksia tai jos hän on tehnyt
teon, joka on omiaan alentamaan liiton arvoa on liiton hallituksen erotettava hänet liitosta.

Sivulla 1776 45 §:n 4 momentissa on:
Henkilö, joka on ollut kurunpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta voidaan valita uudelleen samaan
tehtävään vasta toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä
edellä on sanottu, ei estä kurinpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksen
kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.

Pitää olla:
Henkilö, joka on ollut kurinpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta voidaan valita uudelleen samaan
tehtävään vasta toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä
edellä on sanottu, ei estä kurinpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksi
kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.

Sivulla 1776 47 §:n 4 momentissa on:
Jos kurinpitolautakunta havaitsee asianajajan syyllistyneen asianajajaista annetun lain 7 §:ssä mainittuun tekoon, on
lautakunnan annettava hänelle siinä tarkoitettu kurinpidollinen seuraamus.

Pitää olla:
Jos kurinpitolautakunta havaitsee asianajajan syyllistyneen asianajajista annetun lain 7 §:ssä mainittuun tekoon, on
lautakunnan annettava hänelle siinä tarkoitettu kurinpidollinen seuraamus.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 690/2000
(Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1816, lain johtolause on:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun maastoliikennelain (1710/1995) 4 §:n
2 momentti seuraavasti:

Pitää olla:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun maastoliikennelain (1710/1995) 4 §:n
3 momentti seuraavasti:
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 710/2000
(Valtioneuvoston asetus vuonna 2000 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina

olevista Suomen edustustoista)

Sivulla 1855 on:
Amerikan Yhdysvallat

Pitää olla:
Amerikan yhdysvallat

Sivulla 1856 on:
Malaga Kunniakonsulaatti 11.–14.10.2000
Santa Cruz de Tenerife Kunniakonsulaatti 11.–14.10.2000
Fuengirola Suurlähetystön toimipaikka 11.–14.10.2000
Palma de Mallorca Kunniakonsulaatti 13.–14.10.2000

Pitää olla:
Malaga Kunniakonsulaatti 11.–14.10.2000
Palma de Mallorca Kunniakonsulaatti 13.–14.10.2000
Santa Cruz de Tenerife Kunniakonsulaatti 11.–14.10.2000
Fuengirola Suurlähetystön toimipaikka 11.–14.10.2000

Sivulla 1858 on:
München Pääkonsulaatti

Pitää olla:
München Kunniapääkonsulaatti

Sivulla 1859 on:
Kampala Kunniapääkonsulaatti

Pitää olla:
Kampala Kunniakonsulaatti

Suomen säädöskokoelmaan n:o 722/2000
(Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta)

Sivulla 1885 34 §:n 2 ja 3 momentit ovat virheellisesti yhdessä momentissa.

Pitää olla:
Muutettu 2 momentti:
Apulaispääsihteerin sijaisena valiokuntasihteeristön päällikön tehtävissä toimii kansliatoimikunnan määräämä virka-
mies. Lainsäädäntöjohtajan sijaisena toimii vanhempi eduskuntasihteeri. Hallintojohtajan sijaisena toimii hallintotoimis-
ton toimistopäällikkö tai hänenkin ollessaan estynyt hallinto-osaston muut toimistojen päälliköt virkaikäjärjestyksessä.

Lisätty 3 momentti:
Tieto- ja viestintäjohtajan sijaisena toimii kansliatoimikunnan määräämä virkamies. Tietopalvelupäällikön sijaisena
toimii apulaistietopalvelupäällikkö, tiedotuspäällikön sijaisena apulaistiedotuspäällikkö ja kirjaston johtajan sijaisena
tieto- ja viestintäjohtajan määräämä johtava tietoasiantuntija.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 780/2000
(Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta)

Asetuksesta puuttui saamenkielinen käännös:

Stáhtarád-i ásahus
nuortalašlága 8 ja 13 §:a rievdadeamis addojuvvon lága fábmuiboahtimis

Addojuvvon Helssegis borgemánu 31. beaivve 2000

Stáhtarádi mearrádusas, mii lea dahkkojuvvon eana- ja meahccedoalloministeriija áššemeannu deami vuodul, mearreduvvo
nuortalašlága 8 ja 13 §:a rievdadeamis 21. beaivve oddajagimánus 2000 addojuvvon lága (55/2000) mielde:
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1 §
Nuortalašlága 8 ja 13 §:a rievdadeamis oddajagimánu 21. beaivve addohuvvon láhka (55/2000)
boahtá fábmui čakčamánu 6. beaivve 2000.

2 §
Dát ásahus boahtá fábmui čakčamánu 6. beaivve 2000.

Helssegis borgemánu 31. beaivve 2000

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

Boarrasut hálddahusčálli Sven Lindqvist

Suomen säädöskokoelmaan n:o 782/2000
(Valtiorarainministeriön asetus rahastoesitteestä)

Sivulla 2044, 6 §:n 2 rivillä on:
ja

Pitää olla:
jos

Suomen säädöskokoelmaan n:o 790/2000
(Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 2061, i 141 §:ssä ajoneuvoluokkana on:
L2

Pitää olla:
L2

Suomen säädöskokoelmaan n:o 886/2000

Sivulla 2288 johtolauseessa riveillä 5 ja 6 on:
...35 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohta sekä 2 momentti,...

Pitää olla:
...35 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohta,...

Sivulla 2295, rivillä 6, oikeanpuoleisin sarake, lukee:
tsarahoittaa

Pitää olla:
osarahoittaa

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1047/2000

Sivulla 2719, liitteen luettelossa opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla
kohdassa Aineenopettajien koulutus (ensimmäinen opetettava aine, 55 ov): neljännessa alakohdassa on:

HY JoY JY LY OY TaY TY ÅA
--------------
musiikki.......................... x
--------------
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Pitää olla:
HY JoY JY LY OY TaY TY ÅA

--------------
musiikki.......................... x
--------------

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1063/2000
(Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta).

Sivulla 2748, 104 a §:n 1 momentissa on:
...jos ajoneuvo täyttää kaikkien auton mallivuotta koskevien FMVSS- tai CMVSS-standardien taikka japanilaisten
ajoneuvoja koskevien turvallisuusääntöjen tai yhdysvaltalaisten, kanadalaisten tai japanilaisten pakokaasupäästöjä
koskevien sääntöjen mukaiset vaatimukset.

Pitää olla:
...jos ajoneuvo täyttää kaikkien auton mallivuotta koskevien FMVSS- tai CMVSS-standardien taikka japanilaisten
ajoneuvoja koskevien turvallisuussääntöjen sekä yhdysvaltalaisten, kanadalaisten tai japanilaisten pakokaasupäästöjä
koskevien sääntöjen mukaiset vaatimukset.

Suomen säädöskokoelman n:o 1072/2000
(Laki kuluttajasuojalain muuttamisesta)

Sivulla 2809 olevien viittausten alle lisätään seuraavat viittaukset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/7/EY (397L0007); EYVL N:o L 144, 4.6.1997, s. 19

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY (397L0055); EYVL N:o L 290, 23.10.1997, s. 18

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1073/2000
(Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta)

Sivulla 2817 olevien viittausten alle lisätään seuraava viittaus:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY (397L0055); EYVL N:o L 290, 23.10.1997, s. 18

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1075/2000

Sivulla 2829, 23 §:n 3 momentin ensimmäisellä rivillä on:
...omentissa...

Pitää olla:
...momentissa...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1125/2000
(Valtioneuvoston asetus suoja-alueista)

Sivulla 2994 kohdassa 7. Isosaaren suoja-alue rivilla 2 on:
60 06,65 24 00,82

Pitää olla:
60 06,65 25 00,82
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Sivulla 2994 kohdassa 7. Isosaaren suoja-alue rivilla 2 on:
60 06,65 24 00,82

Pitää olla:
60 06,65 25 00,82

(Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1195/2000

Sivulla 3186 2 §:n 14 kohdassa on:
14) kolmeksi vuodeksi tehtyihin yleisten teiden, katujen ja muiden vastaavien yleisten alueiden hoitotyötä koskeviin
hoitourakkasopimuksiin.

Pitää olla:
14) vähintään kolmeksi vuodeksi tehtyihin yleisten teiden, katujen ja muiden vastaavien yleisten alueiden hoitotyötä
koskeviin hoitourakkasopimuksiin.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1273/2000
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen

muuttamisesta)

Sivulla 3490 11 §:n 1 momentin a) kohdan alakohdat 7 ja 8 ovat:
7) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema 7150mk 8550mk
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja radiopuhelinasema 7800mk 12950mk

Pitää olla:
7) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema 4150mk 8550mk
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja radiopuhelinasema 7150mk 2950mk

Suomen säädöskokoelmaan n:o 6/2001

Sivulla 7 johtolause on seuraava:
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinjätteen käsittelystä 28 päivänä marraskuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1022/2000) 1 § 2 momentti, 6 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta ja 26 §, sekä
lisätään uusi 5a §, 6 §:n 1 momenttiin uusi 9 kohta, uusi 6a §, 27 §:n 1 momentin 2 kohtaan uusi c alakohta sekä liite 5
seuraavasti:

Pitää olla:
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinjätteen käsittelystä 28 päivänä marraskuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1022/2000) 1 § 2 momentti, 6 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 26 § ja 27 §:n 1 momentin 2 kohta, sekä
lisätään uusi 5a §, 6 §:n 1 momenttiin uusi 9 kohta, uusi 6a § sekä liite 5 seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 103/2001
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta

annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 258, 6 §:n 1 momentin 2) kohta on:
vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan ajoneuvoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten;

Pitää olla:
B-luokan pakettiautoa tai vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan henkilöautoa, jos opetusta annetaan
B-luokkaa varten;
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 107/2001
( Tasavallan presidentin asetus työtilastoja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 267 Asetuksen 1 §:n kolmanneksi viimeisellä rivillä on:
on rekisteröinyt 27 päivänä huhtikuuta 1988.

Pitää olla:
on rekisteröinyt 27 päivänä huhtikuuta 1987.

Sivulla 267 Asetuksen 1 §:n kolmanneksi viimeisellä rivillä on:
on rekisteröinyt 27 päivänä huhtikuuta 1988.

Pitää olla:
on rekisteröinyt 27 päivänä huhtikuuta 1987.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 280/2001
(Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 831, voimaantulosäännöksen 4 kohdassa on:
Alleajosuojaa auton takana koskevaa 44 §:n 1 momenttia sovelletaan vain ajoneuvon tyyppikatsastukseen uuteen tyyppiin
kuuluvana ja EY-tyyppihyväksyntään.

Pitää olla:
Ohjauslaitetta koskevaa 39 §:n 3 momenttia ja alleajosuojaa auton takana koskevaa 44 §:n 1 momenttia sovelletaan vain
ajoneuvon tyyppikatsastukseen uuteen tyyppiin kuuluvana ja EY-tyyppihyväksyntään.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 703/2001
(Laki asuntosäästöpalkkiolain muuttamisesta)

Sivulla 2163, 14 §, oikeanpuoleinen sarake, lukee:
Asuntosäästösopimuksen avulla voidaan tällöin kuitenkin myös asunnon määräosa tämän lain 2 §:ssä säädetyissä
rajoissa,

Pitää olla:
Asuntosäästösopimuksen avulla voidaan tällöin kuitenkin hankkia myös asunnon määräosa tämän lain 2 §:ssä sääde-
tyissä rajoissa,

Sivulla 2163, 14 §, oikeanpuoleinen sarake, lukee:
Asuntosäästösopimuksen avulla voidaan tällöin kuitenkin myös asunnon määräosa tämän lain 2 §:ssä säädetyissä
rajoissa,

Pitää olla:
Asuntosäästösopimuksen avulla voidaan tällöin kuitenkin hankkia myös asunnon määräosa tämän lain 2 §:ssä sääde-
tyissä rajoissa,

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1154/2001

Valtioneuvoston asetuksessa asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2002 (1154/2001), annettu 29. marraskuuta v. 2001,
suomenkielisessä asetuksessa sivulla 3266, 2 §:n I-II kuntaryhmän perusomavastuuosuustaulukossa, sen kuukausituloastei-
kossa, kuukausitulot euroa, 9. rivillä, ja vastaavissa taulukoissa III kuntaryhmää varten sivulla 3271 rivillä 13 ja IV kuntaryh-
mää varten sivulla 3275 rivillä 49 on:

3076-3095

Pitää olla:
3076-3090
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1202/2001
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöturvallisuustiedotteesta)

Liitteessä sivulla 3394 kohdassa 2, alakohdassa 2.2. on:
ii) ja aineet, joille (Euroopan yhteisössä) on säädetty...

Pitää olla:
ii) ja aineet, joille on säädetty...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1267/2001
(Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista)

Sivulla 3532, 4 §:n 5. kohdan taulukko 1 jälkeen olevan kappaleen 4. rivillä on:
---tai teho ≥ 8 MW.---

Pitää olla:
---tai teho ≤ 8 MW.---

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1383/2001

Sivulla 3798 12 §:n 1 momentin 8 kohta kuuluu:
8) omalta osaltaan suunnitella ja toteuttaa osana tässä laissa määriteltyjä työteveyshuollon tehtäviin kuuluviin työkykyä
ylläpitäviä ja edistäviä toimenpiteitä, joihin sisältyy tarvittaessa kuntoutustarpeen selvittäminen; sekä

Pitää olla:
8) omalta osaltaan suunnitella ja toteuttaa osana tässä laissa määriteltyjä työterveyshuollon tehtäviin kuuluvia työkykyä
ylläpitäviä ja edistäviä toimenpiteitä, joihin sisältyy tarvittaessa kuntoutustarpeen selvittäminen; sekä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 181/2002
(Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista
sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun

valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta)

Sivulla 388 1 §:n sairaudessa Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveydenhäiriöt kuuluu:
Lääkeaine

------------------------
4) lufenatsiini
------------------------
12) looripromatsiini
------------------------

pitää olla:
Lääkeaine

----------------------
4) flufenatsiini
-------------------------
12) klooripromatsiini
--------------------------
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 277/2002
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä)

Sivulla 794 määritelmä Itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature) kuuluu:
Itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature) tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa,
jossa aineen itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. Määräykset SADT-arvon sekä
suljetussa tilassa tapahtuvan kuumenemisen vaikutuksien määrittämiseksi ovat käsikirjan ″Manual of Tests and Criteria″

(Kokeet ja kriteerit) osassa II;

Pitää olla:
Itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature) tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa,
jossa aineen itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. Määräykset SADT-arvon sekä
rajoitetussa tilassa tapahtuvan kuumenemisen vaikutuksien määrittämiseksi ovat käsikirjan ″Manual of Tests and
Criteria″ (Kokeet ja kriteerit) osassa II;

Sivulla 802 määritelmä UN-säiliön omistajakuuluu:
UN-säiliön omistaja, ks. Säiliökontin/UN-säiliön omistaja;

Pitää olla:
UN-säiliön haltija, ks. Säiliökontin/UN-säiliön haltija;

Sivulla 802 määritelmä Umpinainen ajoneuvokuuluu:
Umpinainen ajoneuvo tarkoittaa ajoneuvoa, jossa on suljettava kori; [ei RID]

Pitää olla:
Umpinainen ajoneuvo tarkoittaa ajoneuvoa, jossa on suljettava kori;

Sivulla 830 kohdan 2.1.3.9 taulukossa rivin 3 III ja sarakkeen 8 II leikkauspisteessä on:
8 III

Pitää olla:
8 II

Sivulla 872 kohdan 2.2.41.4 taulukossa kuudennella rivillä sarakkeessa ’’Hälytyslämpötila (°C)’’ on:
-15

Pitää olla:
+15

Sivulla 1096 YK-numeron 1977 nimike kuuluu:
TYPPI, JÄÄDYTETTY NESTE

Pitää olla:
TYPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE

Sivulla 1216 YK-numeron 3268 nimike kuuluu:
TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET, pyrotekniset tai TURVATYYNYMODULIT, pyrotekniset tai TUR-
VAVYÖN ESIKIRISTIMET, pyrotekniset

Pitää olla:
TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET, pyrotekniset tai TURVATYYNYMODUULIT, pyrotekniset tai TUR-
VAVYÖN ESIKIRISTIMET, pyrotekniset

Sivulla 1232 YK-numeron 3353 nimike kuuluu:
TURVATYYNYN KAASUN KEHITTIMET, PURISTETTU KAASU tai TURVATYYNY MODULLIT, PURIS-
TETTU KAASU tai TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET, PURISTETTU KAASU

Pitää olla:
TURVATYYNYN KAASUN KEHITTIMET, PURISTETTU KAASU tai TURVATYYNYMODUULIT, PURIS-
TETTU KAASU tai TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET, PURISTETTU KAASU

Sivulla 1272 YK-numeron 1977 nimike kuuluu:
TYPPI, JÄÄDYTETTY NESTE

Pitää olla:
TYPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE

Sivulla 1272 YK-numeron 3268 nimike kuuluu:
TURVATYYNYMODULIT

Pitää olla:
TURVATYYNYMODUULIT

31



Sivulla 1272 YK-numeron 3353 nimike kuuluu:
TURVATYYNY MODULLIT, PURISTETTU KAASU

Pitää olla:
TURVATYYNYMODUULIT, PURISTETTU KAASU

Sivulla 1434 kohdan 5.1.5.2.2 kaksi viimeistä kappaletta kuuluvat:
Tästä poiketen säteilyturvakeskus voi hyväksyä kuljetuksen ilman erillistä kuljetuksen hyväksymistodistusta erityiseh-
dolla kollin rakennetyypin hyväksymisen yhteydessä (ks. kohta 5.1.5.3.1).
HUOM:Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan toimivaltainen viranomainen voi sallia kuljetuksen omaan maahansa tai
sen kautta ilman erillistä kuljetuksen hyväksymistodistusta erityisehdolla kollin rakennetyypin hyväksymisen yhteydessä.

Pitää olla:
Tästä poiketen säteilyturvakeskus voi hyväksyä kuljetuksen ilman erillistä kuljetuksen hyväksymistodistusta erityiseh-
dolla kollin rakennetyypin tai aineen muodon hyväksymisen yhteydessä (ks. kohta 5.1.5.3.1).
HUOM:Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan toimivaltainen viranomainen voi sallia kuljetuksen omaan maahansa tai
sen kautta ilman erillistä kuljetuksen hyväksymistodistusta erityisehdolla kollin rakennetyypin tai aineen muodonhyväksymi-
sen yhteydessä.

Sivulla 1435 kohta 5.1.5.3.1 kuuluu:
Säteilyturvakeskuksen hyväksymistodistus vaaditaan seuraavissa tapauksissa:
(a) Kollien rakennetyypeille, kun kuljetetaan

(i) radioaktiivisia aineita erityismuodossa;
(ii) heikosti leviäviä radioaktiivisia aineita;
(iii) 0,1 kg tai enemmän uraaniheksafluoridia sisältäviä kolleja;
(iv) kaikkia fissioituvia aineita sisältäviä kolleja, lukuun ottamatta kohdan 6.4.11.2 mukaisesti vapautettuja;
(v) B(U)- ja B(M)-tyypin kolleja;
(vi) C-tyypin kolleja;

(b) Erityisjärjestelyille;
(c) Tietyille kuljetuksille (ks. kohta 5.1.5.2.2).
Hyväksymistodistuksen on varmennettava, että soveltuvat vaatimukset täyttyvät. Rakennetyypille on annettava raken-
netyypin hyväksymistodistuksessa tunnusmerkintä.
Kollin rakennetyypin ja kuljetuksen hyväksymistodistukset saa yhdistää yhdeksi hyväksymistodistukseksi.
Hyväksymistodistuksien ja hyväksymistodistushakemuksien on oltava kohdan 6.4.23 vaatimuksien mukaisia.

Pitää olla:
Säteilyturvakeskuksen hyväksymistodistus vaaditaan seuraavissa tapauksissa:
(a) Aineen muodolle tai kollin rakennetyypille, kun kuljetetaan

(i) radioaktiivisia aineita erityismuodossa;
(ii) heikosti leviäviä radioaktiivisia aineita;
(iii) 0,1 kg tai enemmän uraaniheksafluoridia sisältäviä kolleja;
(iv) kaikkia fissioituvia aineita sisältäviä kolleja, lukuun ottamatta kohdan 6.4.11.2 mukaisesti vapautettuja;
(v) B(U)- ja B(M)-tyypin kolleja;
(vi) C-tyypin kolleja;

(b) Erityisjärjestelyille;
(c) Tietyille kuljetuksille (ks. kohta 5.1.5.2.2).
Hyväksymistodistuksen on varmennettava, että soveltuvat vaatimukset täyttyvät. Kollin rakennetyypille tai aineen
muodolle on annettava hyväksymistodistuksessa tunnusmerkintä.
Kollin rakennetyypin ja kuljetuksen hyväksymistodistukset saa yhdistää yhdeksi hyväksymistodistukseksi.
Hyväksymistodistuksien ja hyväksymistodistushakemuksien on oltava kohdan 6.4.23 vaatimuksien mukaisia.

Sivulla 1441 kohta 5.2.2.1.1 kuuluu:
Jokaiseen luvun 3.2 taulukossa A mainittuja esineitä ja aineita sisältävään kolliin on kiinnitettävä taulukon sarakkeeseen
(5) merkitty varoituslipuke, ellei sarakkeen (6) erityismääräyksessä toisin säädetä.

Pitää olla:
Jokaiseen luvun 3.2 taulukossa A mainittuja esineitä ja aineita sisältävään kolliin on kiinnitettävä taulukon sarakkeeseen
(5) merkityt varoituslipukkeet, ellei sarakkeen (6) erityismääräyksessä toisin säädetä.

Sivulla 1457 kohdan 5.4.1.1.1b ensimmäinen kappale kuuluu:
Kohdassa 5.4.1.1.1 säädetystä vaarallisen aineen rahtikirjamerkinnästä poiketen saa käyttää myös seuraavaa tapaa:
YK-numeron eteen merkitään kirjaimet UN, luokan jälkeen lisätään aineen mahdollisen lisävaaran lipukkeen numero
sulkuihin. Lyhenne VAK (tai ADR taikka RID) jätetään pois.

Pitää olla:
Kohdassa 5.4.1.1.1 säädetystä vaarallisen aineen rahtikirjamerkinnästä poiketen saa käyttää myös seuraavaa tapaa:
YK-numeron eteen merkitään kirjaimet UN, varoituslipukkeen numeron jälkeen lisätään aineen mahdollisten lisävaaro-
jen lipukkeiden numerot sulkuihin. Lyhenne VAK (tai ADR taikka RID) jätetään pois.

Sivulla 1535 kohta 6.4.22 kuuluu:
Kollin rakennetyypin ja materiaalien hyväksyntä

Pitää olla:
Kollin rakennetyypin ja aineen hyväksyntä
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Sivulla 1536 kohdan 6.4.22.5 kuuluu:
Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä edellytetään kollien rakennetyypeille, jotka on tarkoitettu erityismuodossa
oleville radioaktiivisille aineille. Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä edellytetään kollien rakennetyypeille, jotka on
tarkoitettu heikosti leviäville radioaktiivisille aineille (ks. myös kohta 6.4.23.8).
HUOM: Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan edellytetään yksipuolinen hyväksyntä kollien rakennetyypeille, jotka on
tarkoitettu erityismuodossa oleville radioaktiivisille aineille. Monenkeskinen hyväksyntä edellytetään kollien rakennetyy-
peille, jotka on tarkoitettu heikosti leviäville radioaktiivisille aineille (ks. myös kohta 6.4.23.8).

Pitää olla:
Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä edellytetään erityismuodossa oleville radioaktiivisille aineille. Toimivaltaisen
viranomaisen hyväksyntä edellytetään heikosti leviäville radioaktiivisille aineille (ks. myös kohta 6.4.23.8).
HUOM: Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan edellytetään yksipuolinen hyväksyntä erityismuodossa oleville radioak-
tiivisille aineille. Monenkeskinen hyväksyntä edellytetään heikosti leviäville radioaktiivisille aineille (ks. myös kohta
6.4.23.8).

Sivulla 1537 kohdan 6.4.23.8 ensimmäinen kappale kuuluu:
Erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden ja heikosti leviävien radioaktiivisten aineiden kolleille rakennetyypin
hyväksymishakemuksen on sisällettävä:

Pitää olla:
Erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden ja heikosti leviävien radioaktiivisten aineiden hyväksymishakemuksen
on sisällettävä:

Sivulla 1538 kohdan 6.4.23.9 alakohta (b) kuuluu:
Numeron antaa toimivaltainen viranomainen. Numero on yksilöllinen tietylle rakennetyypille tai kuljetukselle. Kuljetuk-
sen hyväksymistodistuksen tunnuksen on selvästi liityttävä rakennetyypille hyväksymistodistuksessa annettuun
tunnukseen;

Pitää olla:
Numeron antaa toimivaltainen viranomainen. Numero on yksilöllinen tietylle aineen muodolle, kollin rakennetyypille tai
kuljetukselle. Kuljetuksen hyväksymistodistuksen tunnuksen on selvästi liityttävä aineen muodolle tai kollin rakennetyy-
pille hyväksymistodistuksessa annettuun tunnukseen;

Sivulla 1628 kohdan 6.8.2.1.29 huomautus kuuluu:
HUOM: Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole kohtaa 6.8.1.29.

Pitää olla:
HUOM: Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole kohtaa 6.8.2.1.29.

Sivulla 1629 kohdan 6.8.2.2.2 seitsemäs kappale kuuluu:
Suljinlaitteiden suljinten asennon ja/tai sulkusuunnan on oltava selvästi havaittavissa.

Pitää olla:
Suljinlaitteiden suljinten asennon ja/tai sulkemissuunnan on oltava selvästi havaittavissa.

Sivulla 1638 kohdan 6.8.3.4.10 neljäs rivi kuuluu:
enintään viiden vuoden välein. Monisäiliöajoneuvon tai MEG-kontin säiliöstönä olevat

Pitää olla:
vähintään viiden vuoden välein. Monisäiliöajoneuvon tai MEG-kontin säiliöstönä olevat

Suomen säädöskokoelmaan n:o 278/2002
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä)

Sivulla 1740-1741 määritelmä Itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature) kuuluu:
Itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature) tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa,
jossa aineen itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. Määräykset SADT-arvon sekä
suljetussa tilassa tapahtuvan kuumenemisen vaikutuksien määrittämiseksi ovat käsikirjan ″Manual of Tests and Criteria″

(Kokeet ja kriteerit) osassa II;

Pitää olla:
Itsekiihtyvä hajoamislämpötila (SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature) tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa,
jossa aineen itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. Määräykset SADT-arvon sekä
rajoitetussa tilassa tapahtuvan kuumenemisen vaikutuksien määrittämiseksi ovat käsikirjan ″Manual of Tests and
Criteria″ (Kokeet ja kriteerit) osassa II;

Sivulla 1749 määritelmä UN-säiliön omistajakuuluu:
UN-säiliön omistaja, ks. Säiliökontin/UN-säiliön omistaja;
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Pitää olla:
UN-säiliön haltija, ks. Säiliökontin/UN-säiliön haltija;

Sivulla 1769 kohdan 2.1.3.9 taulukossa rivin 3 III ja sarakkeen 8 II leikkauspisteessä on:
8 III

Pitää olla:
8 II

Sivulla 2018 YK-numeron 1977 nimike kuuluu:
TYPPI, JÄÄDYTETTY NESTE

Pitää olla:
TYPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE

Sivulla 2136 YK-numeron 3268 nimike kuuluu:
TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET, pyrotekniset tai TURVATYYNYMODULIT, pyrotekniset tai TUR-
VAVYÖN ESIKIRISTIMET, pyrotekniset

Pitää olla:
TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET, pyrotekniset tai TURVATYYNYMODUULIT, pyrotekniset tai TUR-
VAVYÖN ESIKIRISTIMET, pyrotekniset

Sivulla 2152 YK-numeron 3353 nimike kuuluu:
TURVATYYNYN KAASUN KEHITTIMET, PURISTETTU KAASU tai TURVATYYNY MODULLIT, PURIS-
TETTU KAASU tai TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET, PURISTETTU KAASU

Pitää olla:
TURVATYYNYN KAASUN KEHITTIMET, PURISTETTU KAASU tai TURVATYYNYMODUULIT, PURIS-
TETTU KAASU tai TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET, PURISTETTU KAASU

Sivulla 2191 YK-numeron 1977 nimike kuuluu:
TYPPI, JÄÄDYTETTY NESTE

Pitää olla:
TYPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE

Sivulla 2191 YK-numeron 3268 nimike kuuluu:
TURVATYYNYMODULIT

Pitää olla:
TURVATYYNYMODUULIT

Sivulla 2191 YK-numeron 3353 nimike kuuluu:
TURVATYYNY MODULLIT, PURISTETTU KAASU

Pitää olla:
TURVATYYNYMODUULIT, PURISTETTU KAASU

Sivulla 2348 kohdan 5.1.5.2.2 kaksi viimeistä kappaletta kuuluvat:
Tästä poiketen säteilyturvakeskus voi hyväksyä kuljetuksen ilman erillistä kuljetuksen hyväksymistodistusta erityiseh-
dolla kollin rakennetyypin hyväksymisen yhteydessä (ks. kohta 5.1.5.3.1).
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa toimivaltainen viranomainen voi sallia kuljetuksen omaan maahansa tai sen kautta
ilman erillistä kuljetuksen hyväksymistodistusta erityisehdolla kollin rakennetyypin hyväksymisen yhteydessä.

Pitää olla:
Tästä poiketen säteilyturvakeskus voi hyväksyä kuljetuksen ilman erillistä kuljetuksen hyväksymistodistusta erityiseh-
dolla kollin rakennetyypin tai aineen muodon hyväksymisen yhteydessä (ks. kohta 5.1.5.3.1).
Huom.Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa toimivaltainen viranomainen voi sallia kuljetuksen omaan maahansa tai sen kautta
ilman erillistä kuljetuksen hyväksymistodistusta erityisehdolla kollin rakennetyypin tai aineen muodonhyväksymisen yhtey-
dessä.
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Sivulla 2349 kohta 5.1.5.3.1 kuuluu:
Säteilyturvakeskuksen hyväksymistodistus vaaditaan seuraavissa tapauksissa:
a) Kollien rakennetyypeille, kun kuljetetaan

(i) radioaktiivisia aineita erityismuodossa;
(ii) heikosti leviäviä radioaktiivisia aineita;
(iii) 0,1 kg tai enemmän uraaniheksafluoridia sisältäviä kolleja;
(iv) kaikkia fissioituvia aineita sisältäviä kolleja, lukuun ottamatta kohdan 6.4.11.2 mukaisesti vapautettuja;
(v) B(U)- ja B(M)-tyypin kolleja;
(vi) C-tyypin kolleja;

b) Erityisjärjestelyille;
c) Tietyille kuljetuksille (ks. kohta 5.1.5.2.2).
Hyväksymistodistuksen on varmennettava, että soveltuvat vaatimukset täyttyvät. Rakennetyypille on annettava raken-
netyypin hyväksymistodistuksessa tunnusmerkintä.
Kollin rakennetyypin ja kuljetuksen hyväksymistodistukset saa yhdistää yhdeksi hyväksymistodistukseksi.
Hyväksymistodistuksien ja hyväksymistodistushakemuksien on oltava kohdan 6.4.23 vaatimuksien mukaisia.

Pitää olla:
Säteilyturvakeskuksen hyväksymistodistus vaaditaan seuraavissa tapauksissa:
a) Aineen muodolle tai kollin rakennetyypille, kun kuljetetaan

(i) radioaktiivisia aineita erityismuodossa;
(ii) heikosti leviäviä radioaktiivisia aineita;
(iii) 0,1 kg tai enemmän uraaniheksafluoridia sisältäviä kolleja;
(iv) kaikkia fissioituvia aineita sisältäviä kolleja, lukuun ottamatta kohdan 6.4.11.2 mukaisesti vapautettuja;
(v) B(U)- ja B(M)-tyypin kolleja;
(vi) C-tyypin kolleja;

b) Erityisjärjestelyille;
c) Tietyille kuljetuksille (ks. kohta 5.1.5.2.2).
Hyväksymistodistuksen on varmennettava, että soveltuvat vaatimukset täyttyvät. Kollin rakennetyypille tai aineen
muodolle on annettava hyväksymistodistuksessa tunnusmerkintä.
Kollin rakennetyypin ja kuljetuksen hyväksymistodistukset saa yhdistää yhdeksi hyväksymistodistukseksi.
Hyväksymistodistuksien ja hyväksymistodistushakemuksien on oltava kohdan 6.4.23 vaatimuksien mukaisia.

Sivulla 2355 kohta 5.2.2.1.1 kuuluu:
Jokaiseen luvun 3.2 taulukossa A mainittuja esineitä ja aineita sisältävään kolliin on kiinnitettävä taulukon sarakkeeseen
(5) merkitty varoituslipuke, ellei sarakkeen (6) erityismääräyksessä toisin säädetä.

Pitää olla:
Jokaiseen luvun 3.2 taulukossa A mainittuja esineitä ja aineita sisältävään kolliin on kiinnitettävä taulukon sarakkeeseen
(5) merkityt varoituslipukkeet, ellei sarakkeen (6) erityismääräyksessä toisin säädetä.

Sivulla 2371 kohdan 5.4.1.1.1b ensimmäinen kappale kuuluu:
Kohdassa 5.4.1.1.1 säädetystä vaarallisen aineen rahtikirjamerkinnästä poiketen saa käyttää myös seuraavaa tapaa:
YK-numeron eteen merkitään kirjaimet UN, luokan jälkeen lisätään aineen mahdollisten lisävaarojen lipukkeiden
numerot sulkuihin. Lyhenne VAK tai RID jätetään pois. Tarvittaessa YK-numeron eteen on lisättävä aineen vaaran
tunnusnumero.

Pitää olla:
Kohdassa 5.4.1.1.1 säädetystä vaarallisen aineen rahtikirjamerkinnästä poiketen saa käyttää myös seuraavaa tapaa:
YK-numeron eteen merkitään kirjaimet UN, varoituslipukkeen numeron jälkeen lisätään aineen mahdollisten lisävaaro-
jen lipukkeiden numerot sulkuihin. Lyhenne VAK tai RID jätetään pois. Tarvittaessa YK-numeron eteen on lisättävä
aineen vaaran tunnusnumero.

Sivulla 2448 kohta 6.4.22 kuuluu:
Kollin rakennetyypin ja materiaalien hyväksyntä

Pitää olla:
Kollin rakennetyypin ja aineen hyväksyntä

Sivulla 2449 kohdan 6.4.22.5 kuuluu:
Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä edellytetään kollien rakennetyypeille, jotka on tarkoitettu erityismuodossa
oleville radioaktiivisille aineille. Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä edellytetään kollien rakennetyypeille, jotka on
tarkoitettu heikosti leviäville radioaktiivisille aineille (ks. myös kohta 6.4.23.8).
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa edellytetään yksipuolinen hyväksyntä kollien rakennetyypeille, jotka on tarkoi-
tettu erityismuodossa oleville radioaktiivisille aineille. Monenkeskinen hyväksyntä edellytetään kollien rakennetyypeille,
jotka on tarkoitettu heikosti leviäville radioaktiivisille aineille (ks. myös kohta 6.4.23.8).

Pitää olla:
Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä edellytetään erityismuodossa oleville radioaktiivisille aineille. Toimivaltaisen
viranomaisen hyväksyntä edellytetään heikosti leviäville radioaktiivisille aineille (ks. myös kohta 6.4.23.8).
Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa edellytetään yksipuolinen hyväksyntä erityismuodossa oleville radioaktiivisille
aineille. Monenkeskinen hyväksyntä edellytetään heikosti leviäville radioaktiivisille aineille (ks. myös kohta 6.4.23.8).

35



Sivulla 2450 kohdan 6.4.23.8 ensimmäinen kappale kuuluu:
Erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden ja heikosti leviävien radioaktiivisten aineiden kolleille rakennetyypin
hyväksymishakemuksen on sisällettävä:

Pitää olla:
Erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden ja heikosti leviävien radioaktiivisten aineiden hyväksymishakemuksen
on sisällettävä:

Sivulla 2451 kohdan 6.4.23.9 alakohta b) kuuluu:
Numeron antaa toimivaltainen viranomainen. Numero on yksilöllinen tietylle rakennetyypille tai kuljetukselle. Kuljetuk-
sen hyväksymistodistuksen tunnuksen on selvästi liityttävä rakennetyypille hyväksymistodistuksessa annettuun
tunnukseen;

Pitää olla:
Numeron antaa toimivaltainen viranomainen. Numero on yksilöllinen tietylle aineen muodolle, kollin rakennetyypille tai
kuljetukselle. Kuljetuksen hyväksymistodistuksen tunnuksen on selvästi liityttävä aineen muodolle tai kollin rakennetyy-
pille hyväksymistodistuksessa annettuun tunnukseen;

Sivulla 2538 kohdan 6.8.2.2.2 seitsemäs kappale kuuluu:
Suljinlaitteiden suljinten asennon ja/tai sulkusuunnan on oltava selvästi havaittavissa.

Pitää olla:
Suljinlaitteiden suljinten asennon ja/tai sulkemissuunnan on oltava selvästi havaittavissa.

Sivulla 2547 kohdan 6.8.3.4.10 kolmas rivi kuuluu:
säiliövaunun tai MEG-kontin säiliöstönä olevat astiat on tarkastettava enintään viiden

Pitää olla:
säiliövaunun tai MEG-kontin säiliöstönä olevat astiat on tarkastettava vähintään viiden

Suomen säädöskokoelmaan n:o 319/2002
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön

asetuksen 3 §:n muuttamisesta)

Sivulla 2700 johtolause on seuraava:
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan maanmittauslaitoksen maksuista 1 päivänä marraskuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön

asetuksen 3 § seuraavasti:

Pitää olla:
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan maanmittauslaitoksen maksuista 1 päivänä marraskuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön

asetuksen 3 § ja liite seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 486/2002

Sivulla 3111 lain 1 §:ssä rivillä 1 on:
Strasbourgissa 4 päivänä huhtikuuta 1996

Pitää olla:
Strasbourgissa 3 päivänä toukokuuta 1996

Sivulla 3111 lain 1 §:ssä rivillä 1 on:
Strasbourgissa 4 päivänä huhtikuuta 1996

Pitää olla:
Strasbourgissa 3 päivänä toukokuuta 1996

36



Suomen säädöskokoelmaan n:o 534/2002
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista

Sivulla 3201, 9 §:n 2 momentissa, oikeanpuoleinen sarake on
Asuun merkittävä muun kielisen sanan tulee olla

Pitää olla:
Asuun merkittävän muun kielisen sanan tulee olla

Sivulla 3202, 11 §, 2 momentin johdantokappale on
Tapahtumailmoituksessa saadaan tarvittaessa mainittava havaintotietoina.

Pitää olla:
Tapahtumailmoituksessa saadaan tarvittaessa mainita havaintotietoina.

Sivulla 3202, 11 §, ensimmäinen rivi on
Vartijan on tapahtumailmoituksessa on mainittava:

Pitää olla:
Vartijan on tapahtumailmoituksessa mainittava

Suomen säädöskokoelmaan n:o 536/2002

Sivulla 3204, johtolauseen viimeinen rivi kuuluu:
lisätään asetukseen uusi 40 a § ja 63 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Pitää olla:
lisätään asetukseen uusi 40 a § ja 63 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 540/2002
Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä

Sivulla 3253, sivun oikeassa alalaidassa oleva 39 §
näyttää jakaantuneen julkistettava-sanan kohdalta kahteen momenttiin.
Kyseessä on vain yksi momentti.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 570/2002
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Sivulla 3320, johtolauseessa on virheellisesti:
...41 § asetuksissa 404/1992...

Pitää olla:
...41 § asetuksissa 1404/1992...

Sivulla 3322, 40 §:stä puuttuu 3.momentti, joka kuuluu:
Jos autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan vaihtuminen on kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai
muun näihin verrattavan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi tarpeen, voidaan opetustoiminnasta vastaavana johta-
jana hyväksyä toimimaan enintään yhden vuoden ajan myös henkilö, joka ei täytä 39 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimusta,
jollei vaatimukset täyttävää henkilöä ole tehtävään heti esitettävissä. Tapahtumasta ja väliaikaisesta johtajasta on ilmoitettava
viipymättä luvan myöntäneelle viranomaiselle.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 762/2002
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen uusien aineiden

ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 3739 kohdassa g viitataan liitteeseen IIB vaikka pitäisi viitata liitteeseen
IB.

Sivulla 3741 kohdassa viitataan liitteisiin IIB ja IIC vaikka pitäisi viitata
liiteeseen IB ja IC.

Sivulla 3760, sarakkeessa ″selitykset″ on teksti:
poistoilmajä tarkastetaan säännöllisesti;

Pitää olla:
poistoilmajärjestelmä tarkastetaan säännöllisesti;

Suomen säädöskokoelmaan n:o 846/2002
(Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön

päätöksen 1 §:n muuttamisesta)

1 §:n 10 rivillä on:
Vammala (s. 1.6.–31.12.2002

Pitää olla:
Vammala (s. 1.6.–31.12.2003)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1099/2002
(Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta)

Sivulla 4515 15 b §:n 1 momentti on:
Katsastuksen suorittaja on ennen määräaikaiskatsastuksen suorittamista velvollinen tarkastamaan, että voimassa olevan
liikennevakuutuksen erääntynyt vakuutusmaksu on suoritettu.

pitää olla:
Katsastuksen suorittaja on määräaikaiskatsastusta suorittaessaan velvollinen tarkastamaan, että voimassa olevan liiken-
nevakuutuksen erääntynyt vakuutusmaksu on suoritettu.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1115/2002
(VHp veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 4553 4 §:n 2 momentissa on:
metsätalouden harjoittaja voi jättää 2 C –lomakkeen veroehdotuksen palautuksen yhteydessä.

pitää olla:
metsätalouden harjoittaja voi jättää metsätalouden veroilmoituslomakkeet veroehdotuksen palautuksen yhteydessä.

Sivulla 4553 ja 4554 on:
2 §, 4 § ja 11 § siinä muodossa kuin ne ovat kokonaisuudessaan

Pitää olla:
2 §, 4 §, ja 11 § vain ne momentit, jotka ovat muuttuneet

Sivulla 4553, johtolauseen toisella, kolmannella ja neljännellä rivillä on:
muuttanut veroilmoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun Verohallituksen päätöksen (VHp 1442/2001) 2 §:n 1
momenttia, 4 §:n 2 momenttia ja 11 §:n 3 momenttia ja 13 §:n 2 momenttia seuraavasti:

Pitää olla:
muuttanut veroilmoituksesta 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun Verohallituksen päätöksen (VHp 1442/2001) 2 §:n 2
momenttia, 4 §:n 2 momenttia ja 11 §:n 3 momenttia seuraavasti:
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Sivulla 4554 on
13 § Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002
toimitettavaa verotusta varten annettaviin ilmoituksiin

Voimaantulosäännöksen pitää olla lopussa erillisenä kappaleena, eikä 13 §:n muutoksena:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002
toimitettavaa verotusta varten annettaviin ilmoituksiin.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1161/2002
(Vuoden 2003 veroasteikkolaki)

Sivulla 4726 3 §:n 1 sarakkeen otsikossa on:
Verotettava ansiotulo

pitää olla:
Verotettava varallisuus

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1227/2002

Johtolauseen toinen kappale kuuluu seuraavasti:
lisätään 3 §:n 3 momenttiin uusi 6 kohta ja 6 §:ään uusi 5 momentti, jolloin
nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti

Tämän kappaleen tulisi kuulua seuraavasti
lisätään 3 §:n 3 momenttiin uusi 6 kohta ja 6 §:ään uusi 5 momentti, jolloin
nykyinen 5-6 momentti siirtyy 6-7 momentiksi, seuraavasti

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1243/2002
(Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 5047, johtolauseessa rivillä 10 on:
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 ja 5 momentti, 19 b §, ......

pitää olla:
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n otsikko sekä 1 ja 5 momentti, 19 b §, ......

Sivulla 5047, johtolauseessa rivillä 5 on:
muutetaan1 §, 2 §:n 1 ja 5 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti,......

pitää olla:
muutetaan1 §, 2 §:n otsikko sekä 1 ja 5 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti, ......

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1246/2002
(Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 5075, johtolauseessa rivillä 10 on:
48 a §:n 1 momentti, 55 §:n 1 momentti sekä 64 § ja 66 §,

pitää olla:
48 a §:n 1 momentti, 55 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 64 ja 66 §,
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Sivulla 5075, johtolauseessa rivillä 14 on:
...., 12 § ja 55 §:n 1 momentti asetuksessa 292/1998 sekä ....

pitää olla:
...., 12 § ja 55 §:n otsikko ja 1 momentti asetuksessa 292/1998 sekä ....

Sivulla 5075, johtolauseessa, rivillä 9 on:
..., 18 §:n 1 momentti, 31 §, 36 §:n 1 momentti, ...

pitää olla:
..., 18 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti, ...

Suomen säädöskokoelmaan nro 1248/2002
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista)

Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta on:
- Vaatimus, järjestelmä, osa Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö
tai erillinen tekninen yksikkö - muutosdirektiivi

-98/14/EY14

pitää olla:
- Vaatimus, järjestelmä, osa Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö
tai erillinen tekninen yksikkö - muutosdirektiivi

-98/14/EY14 –

Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta on:
- Vaatimus, järjestelmä, osa Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö
tai erillinen tekninen yksikkö - muutosdirektiivi

-98/14/EY14 —
pitää olla:
- Vaatimus, järjestelmä, osa Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö
tai erillinen tekninen yksikkö - muutosdirektiivi

-98/14/EY14 —

Sivulla 5103 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta on:
- Vaatimus, järjestelmä, osa Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö
tai erillinen tekninen yksikkö - muutosdirektiivi

-2001/116/EY20

pitää olla:
- Vaatimus, järjestelmä, osa Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö
tai erillinen tekninen yksikkö - muutosdirektiivi

-2001/116/EY20 –

Sivulla 5103 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta on:
- Vaatimus, järjestelmä, osa Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö
tai erillinen tekninen yksikkö - muutosdirektiivi

-2001/116/EY20

pitää olla:
- Vaatimus, järjestelmä, osa Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö
tai erillinen tekninen yksikkö - muutosdirektiivi

-2001/116/EY20

Sivulla 5104 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 2. kohta on:
Perusdirektiivi Voimaantulopäivä
-91/441/ETY 22 1.1.1995
(EURO 1) s M1G-luokka: 1.7.1995

pitää olla:
Perusdirektiivi Voimaantulopäivä
-91/441/ETY 22 1.1.1995
(EURO 1)
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Sivulla 5106 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviitteen 25 a) rivi 1 on:
direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan ...

pitää olla:
direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan ...

Sivulla 5106 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviitteen 25 b) rivi 1 on:
direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan ...

pitää olla:
direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan ...

Sivulla 5106 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviitteen 25 c) rivi 1 on:
direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan ...

pitää olla:
direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan ...

Sivulla 5110 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviite 35 on:
35Paineilmajarruilla varustettu ajoneuvo voidaan hyväksyä, jos se vastaa direktiivin 71/320/ETY tai E-säännön n:o 13
sijasta paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneminis-
teriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia.

Pitää olla:

35 a) O1-luokan perävaunuissa ei tarvitse olla käyttöjarrulaitetta; jos tämän luokan perävaunu on kuitenkin varustettu
käyttöjarrulaitteella, sen on täytettävä samat vaatimukset kuin O2-luokan perävaunujen.

b) Paineilmajarruilla varustettu ajoneuvo voidaan hyväksyä, jos se vastaa direktiivin 71/320/ETY tai E-säännön n:o 13 sijasta
paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön pää-
töksen (631/1990) vaatimuksia.

Sivulla 5110 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviite 35 on:
35 Paineilmajarruilla varustettu ajoneuvo voidaan hyväksyä, jos se vastaa direktiivin 71/320/ETY tai E-säännön n:o 13
sijasta paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneminis-
teriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia.

Sivulla 5113 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 15. kohta on:
Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita

vaatimus koskee
17, 80 (M2- ja M3-luokkka) - M, N1>1500 kg

pitää olla:
Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita

vaatimus koskee
17, 80 (M2- ja M3-luokkka) - M, N

Sivulla 5113 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 15. kohta on:
Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita

vaatimus koskee
17,80 (M2- ja M3-luokka) M, N1<1500 kg

pitää olla:
Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita

vaatimus koskee
17,80 (M2- ja M3-luokka) M, N

Sivulla 5115 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 46 a) alaviite on:
... kuin direktiivissä 76/411/ETY tarkoitettuun ....

pitää olla:
... kuin direktiivissä 76/114/ETY tarkoitettuun ...
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Sivulla 5117 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviite 48 a) on:
48 a) Direktiivin 76/757/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastiminen lisäksi
vaaditaan:

pitää olla:
48 a) Direktiivin 76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi
vaaditaan:

Sivulla 5121 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohta 32. kohta on:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

32. Näkyvyys

eteenpäin52
77/649/ETY M, N M1-luokka:

1.1.1996
M1-luokka:
1.1.1997

1993

- 81/643/ETY

- 88/366/ETY

- 90/630/ETY

pitää olla:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

32. Näkyvyys

eteenpäin52
77/649/ETY - M, N M1-luokka:

1.1.1996
M1-luokka:
1.1.1997

1993

- 81/643/ETY

- 88/366/ETY

- 90/630/ETY

Sivulla 5122 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 37. kohta on:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

37. Roiskesuojat 78/549/ETY M1 M1-luokka:
1.1.1996

M1-luokka:
1.1.1998

M1-luokka: 1993; muut M-,
N- ja O-luokan ajoneuvot:

- 94/78/EY ks. asetuksen 20 §
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pitää olla:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

37. Roiskesuojat 78/549/ETY - M1 M1-luokka:
1.1.1996

M1-luokka:
1.1.1998

M1-luokka: 1993; muut M-,
N- ja O-luokan ajoneuvot:

- 94/78/EY ks. asetuksen 20 §

Sivulla 5123 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohta 38. kohta on:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

38. Pääntuet 78/932/ETY 56 17
25
80

M1 1.10.1996 1.10.1998 1993 1993

(- 96/37/EY,
kohta 15,
kun pääntuki
integroitu
istuimeen)

M, N M1-luokka:
1.10.1997

M1-luokka:
1.10.1999

N-luokka ja
M2- ja M3-
luokasta
muut kuin
≤3,5 tonnin
M2:
1.10.1997

≤3,5 tonnin
M2:
1.10.1999

N-luokka ja
M2- ja M3-
luokasta
muut kuin
≤3,5 tonnin
M2:
1.10.1999

≤3,5 tonnin
M2:
1.10.2001
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pitää olla:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

38. Pääntuet 78/932/ETY56 17
25
80

M1 1.10.1996 1.10.1998 1993 1993

(- 96/37/EY,
kohta 15,
kun pääntuki
integroitu
istuimeen)

M, N M1-luokka:
1.10.1997

M1-luokka:
1.10.1999

N-luokka ja
M2- ja M3-
luokasta
muut kuin
≤3,5 tonnin
M2:
1.10.1997
≤3,5 tonnin
M2:
1.10.1999

N1-luokka ja
M2- ja M3-
luokasta
muut kuin
≤3,5 tonnin
M2:
1.10.1999
≤3,5 tonnin
M2:
1.10.2001

Sivulla 5124 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohta 41. kohta on:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

41. Dieselmootto-

reiden sekä maa-

88/77/ETY59 49 M2, M3,
N2, N3

1993

ja nestekaasumoot-

toreiden ilman

- 89/491/ETY

pilaantumista

aiheuttavien kaasu-

ja hiukkaspäästöjen

vähentäminen

- 91/542/ETY60,
I liitteen 8.3.1.1
kohdan taulukko

rivi A (EURO
I): 1993

rivi B (EURO
II): 1.10.1995

1.10.1993

1.10.1996

- 96/1/EY 1.7.1996

-1999/96/EY
(EURO III; IV
ja V)61

direktiivin I
liitteen 6.2.1
kohdan taulukko

ks. alaviite 61 ks. alaviite 61

- 2001/27/EY59 1.10.2001 dieselmoottorit:
1.10.2001

kaasumoottorit:
1.10.2003
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pitää olla:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

41. Dieselmootto-

reiden sekä maa-

88/77/ETY59 49 M2, M3,
N2, N3

1993

ja nestekaasumoot-

toreiden ilman

- 89/491/ETY

pilaantumista

aiheuttavien kaasu-

ja hiukkaspäästöjen

vähentäminen58

- 91/542/ETY60,
I liitteen 8.3.1.1
kohdan taulukko

rivi A (EURO
I): 1993

rivi B (EURO
II): 1.10.1995

1.10.1993

1.10.1996

- 96/1/EY 1.7.1996

-1999/96/EY
(EURO III; IV
ja V)61

direktiivin I
liitteen 6.2.1
kohdan taulukko

ks. alaviite 61 ks. alaviite 61

- 2001/27/EY61 1.10.2001 dieselmoottorit:
1.10.2001

kaasumoottorit:
1.10.2003

Sivulla 5124 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohta 41. kohta on:

Voimaantulopäivä

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen

tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E- sääntö

Ajoneuvoluokat,
joita vaatimus
koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivi uudelle
ajoneuvo-
tyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvo-
tyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

41.
Dieselmoottoreiden
sekä maa- ja
nestekaasumootto-

88/77/ETY59 49 M2, M3, N2, N3 1993

reiden ilman
pilaantumista
aiheuttavien
kaasu- ja
hiukkaspäästöjen
vähentäminen58

- 89/491/ETY

- 91/542/ETY60,
I liitteen 8.3.1.1
kohdan taulukko

rivi A (EURO I): 1993

rivi B (EURO II):
1.10.1995

1.10.1993

1.10.1996

- 96/1/EY 1.7.1996
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pitää olla:

Voimaantulopäivä

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen

tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E- sääntö

Ajoneuvoluokat,
joita vaatimus
koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivi uudelle
ajoneuvo-
tyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvo-
tyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

41.
Dieselmoottoreiden
sekä maa- ja
nestekaasumootto-

88/77/ETY59 49 M2, M3, N2, N3 1993

reiden ilman
pilaantumista
aiheuttavien
kaasu- ja
hiukkaspäästöjen
vähentäminen58

- 89/491/ETY

- 91/542/ETY60,
I liitteen 8.3.1.1
kohdan taulukko

rivi A
(EURO I):
1993

rivi B
(EURO II):
1.10.1995

1.10.1993

1.10.1996

- 96/1/EY 1.7.1996

Sivulla 5127 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 47. kohta on:
47. Nopeuden- 92/24/ETY 89 M2,M3, M3>10t, uudet: 1.1.1994
rajoitin N2,N3 N3 1.1.1998jälkeen käyttöön

otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja
1.1.1996 kansallisessa liiken-
teessä käytettävissä ajoneu-
voissa

M2, M3 ≤ 10 t, N2: ks. 16 §

Pitää olla:
47. Nopeuden- 92/24/ETY 89 M2,M3, M3 ≥ 10 t, N3:
rajoitin N2, N3 uudet: 1.1.1994

1.1.1998 jälkeen käyttöön
otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja
1.1.1996 kansallisessa liiken-
teessä käytettävissä ajoneu-
voissa

M2, M3 ≤ 10 t, N2: ks. 16 §

Sivulla 5127 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 47. kohta on:
47. Nopeuden- 92/24/ETY 89 M2,M3, M3>10t, uudet: 1.1.1994
rajoitin N2, N3 N3 1.1.1998 jälkeen käyttöön

otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja
1.1.1996 kansallisessa liiken-
teessä käytettävissä ajoneu-
voissa
M2, M3≥10 t, N2: ks. 16 §
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Pitää olla:
47. Nopeuden- 92/24/ETY 89 M2,M3, M3>10 t, N3:
rajoitin N2, N3 uudet: 1.1.1994

1.1.1998 jälkeen käyttöön
otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja
1.1.1996 kansallisessa liiken-
teessä käytettävissä ajoneu-
voissa

M2, M3≥10 t, N2: ks. 16 §

Sivulla 5127 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 47. kohta on:
47. Nopeuden- 92/24/ETY 89 M2,M3, M3 >10t, uudet: 1.1.1994
rajoitin N2, N3 N3 1.1.1988 jälkeen käyttöön

otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja
1.1.1996 kansallisessa liiken-
teessä käytettävissä ajoneu-
voissa

M2, M3≤10 t, N2: ks. 16 §

Pitää olla:
47. Nopeuden- 92/24/ETY 89 M2,M3 M3> 10 t, N3:
rajoitin N2, N3 uudet: 1.1.1994

1.1.1988 jälkeen käyttöön
otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja
1.1.1996 kansallisessa liiken-
teessä käytettävissä ajoneu-
voissa

M2, M3 ≤10 t, N2: ks. 16 §

Sivulla 5129 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 54. kohta on:
54. Sivu- 96/27/EY71 95 M1,N1 1.10.1998 1.10.2003
törmäys (R-pisteen

korkeus≤
700 mm)

pitää olla:
54. Sivu- 96/27/EY71 95 M1, N1 1.10.1998 1.10.2003
törmäys (R-pisteen

korkeus ≥
700 mm)

Sivulla 5129 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 54. kohta on:
54. Sivu- 96/27/EY71 95 M1, N1 1.10.1998 1.10.2003
törmäys (R-pisteen

korkeus ≥
700 mm)

pitää olla:
54. Sivu- 96/27/EY71 95 M1, N1 1.10.1998 1.10.2003
törmäys (R-pisteen

korkeus ≤
700 mm)

Sivulla 5136 liitteessä 3 ensimmäinen kappale on:
Tätä taulukkoa voidaan soveltaa panssaroitujen ajoneuvon tyyppihyväksynnässä ....

pitää olla:
Tätä taulukkoa voidaan soveltaa panssaroitujen ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä ....
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Sivulla 5137 liitteessä 3 olevan II osan taulukon kohta 41. kohta on:

41 Dieselpäästöt 88/77/ETY A X XN/A X X N/A

pitää olla:

41 Dieselpäästöt 88/77/ETY A X N/A X X N/A

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1249/2002
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun

liikenneministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta)

Sivulla 5149, johtolauseessa, rivillä 2 on:
muutetaan linja-autojen rakenteesta ja varusteista 26 päivänä kesäkuuta...

pitää olla:
muutetaan linja-autojen rakenteesta ja varusteista 29 päivänä kesäkuuta...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1250/2002
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen

sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista)

Sivulla 5153 10 §:n 1. momentissa rivillä 8 on:
... tai vaatimustenvastaisuutta ...

pitää olla:
... tai vaatimustenmukaisuutta ....
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Sivulla 5159 liitteessä 1 olevan 0. kohta on:

Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

L1e, L2e,
L6e

1.7.2001

pitää olla:

Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

L1e, L2e,
L6e

1.7.2002

Sivulla 5159 liitteessä 1 olevan 0. kohta on:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi
kertaa
käyttöön otettavalle
ajoneuvolle

2002/24/EY L 9.11.2003

pitää olla:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi
kertaa
käyttöön otettavalle
ajoneuvolle

2002/24/EY L 9.11.2003
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Sivulla 5159 liitteessä 1 olevan 0. kohta on:

Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

L3e, L4e,
L5e och L7e

1.7.2002

pitää olla:

Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

L3e, L4e,
L5e och L7e

1.7.2001

Sivulla 5159 liitteessä 1 olevan 0. kohta on:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

2002/24/EY L 9.11.2003

pitää olla:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

2002/24/EY L 9.11.2003

50



Sivulla 5159 liitteessä 1 olevan 18. kohta on:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi
kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

-2002/41/EY L 1.1.2004

pitää olla:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensikertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

- 2002/41/EY L 1.1.2004

Sivulla 5159 liitteessä 1 olevan 25. kohta on:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi
kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

- 2002/41/EY L 1.1.2004

pitää olla:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi
kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

- 2002/41/EY L 1.1.2004

Sivulla 5164 liitteessä 1 olevan 45. kohta on:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

-2002/24/EY L 9.11.2003
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Pitää olla:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

Sivulla 5164 liitteessä 1 olevan 45. kohta on:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi
kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

- 2002/24/EY L 9.11.2003

pitää olla:

Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

ensi
kertaa
käyttöön
otettavalleq
ajoneuvolle

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1253/2002
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun

liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 5193 9 §:n 6 rivi on:
van I osan 40 kohdassa ..

pitää olla:
van I osan 48 kohdassa ..

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1256/2002
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteesta muuttamisesta

annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 5201, johtolauseessa, rivillä 6 on:
muutetaan 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §,...

pitää olla:
muutetaan 1 §, 2 §, ...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1260/2002
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastusluvista

annetun liikenneministeriön päätöksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta)

Sivulla 5211 6 §:n 2 momentin viimeinen rivi on:
säilytettävä kolme.
pitää olla:
säilytettävä kolme vuotta.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1289/2002

sivulla 5293, antopäivämäärä on:
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

pitää olla:
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1301/2002
(Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 5387 johtolause on:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 24 päivänä heinäkuuta 1998 työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 24 §, sellaisena kuin se
on osaksi laissa 1069/2000,
muutetaan 1 ja 3–7 § sekä 8 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 ja 13–14 §, 15 §:n 2 momentti, 16 §, 18 §:n 3 momentti, 19
§ ja 22 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1280/2000, 10 §:n 1 momentti ja 11 § laissa 917/2000 ja 18 §:n 3 momentti laissa
639/2001 sekä
lisätään lakiin uusi 4 a §, 12 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, 15 §:ään uusi 3 momentti, 18 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi
mainitussa laissa, uusi 6 momentti, lakiin uusi 19 a §, 24 §:n edelle uusi luvun otsikko sekä uusi 24 a–24 d § ja 25 §:ään uusi
2 ja 3 momentti seuraavasti:

pitää olla:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 1998 työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 1 ja 3–7 § sekä 8 §:n 1
momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 ja 13–14 §, 15 §:n 2 momentti, 16 §, 18 §:n 3 momentti, 19 §, 22 §:n 2 momentti ja 24 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1280/2000, 10 §:n 1 momentti ja 11 § laissa 917/2000, 18 §:n 3 momentti laissa
639/2001 ja 24 § laissa 1069/2000 sekä
lisätään lakiin uusi 4 a §, 12 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, 15 §:ään uusi 3 momentti, 18 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi
mainitussa laissa, uusi 6 momentti, lakiin uusi 19 a §, 24 §:n edelle uusi luvun otsikko sekä uusi 24 a–24 d § ja 25 §:ään uusi
2 ja 3 momentti seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 59/2003
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista
annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 134, asetuksen johtolause on:
Liikenne- viestintäministeriön päätöksen mukaan
muutetaan11 päivänä joulukuuta 2002 annetun Viestintäviraston maksuista annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1126/2002) 3 §:n 1 momentin 5 kohta sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta, 3 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta sekä uusi 17 a
ja 17 b § seuraavasti:

pitää olla:
Liikenne- viestintäministeriön päätöksen mukaan
muutetaan11 päivänä joulukuuta 2002 annetun Viestintäviraston maksuista annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1126/2002) 2 §:n johdantokappale, 3 §:n johdantokappale, 3 §:n 1 momentin 5
kohta sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta, 3 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta sekä uusi 17 a
ja 17 b § seuraavasti:

53



Suomen säädöskokoelmaan n:o 127/2003
(Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 285, johtolauseessa, riveillä 11 ja 12 on:
.., 49 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa,..

pitäisi olla:
.., 49 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1195/1993,..

Suomen säädöskokoelmaan n:o 128/2003
( Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 299, johtolauseessa, rivillä 5 on:
...., sellaisena kuin niistä on 57 § osaksi viimeksi.....

pitää olla:
...., sellaisena kuin niistä on 57 § viimeksi

Suomen säädöskokoelmaan n:o 178/2003
( Laki hätäkeskuslain muuttamisesta)

Sivulla 385, sivun alalaidan viitetiedoissa on:
HE 193/2001

pitää olla:
HE 193/2002

Suomen säädöskokoelmaan nro 286/2003
(Ulkoasiainministeriön työjärjestys)

Sivulla 680, 89 §:n 1 momentin 16 rivillä on:
7)...

pitää olla:
6)...

sekä
saman momentin 19 rivillä on:
8)...

pitää olla:
7)...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 313/2003
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintä-

ministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 792 kohta 1.1.3.4.2 on:
Tietyt vaaralliset aineet, jotka on pakattu rajoitetuissa määrin, ovat vapautettuja lukuun ottamatta kohtaa 20.4.1
edellyttäen, että ne täyttävät luvun 3.4 säännökset.

Pitää olla:
Tietyt vaaralliset aineet, jotka on pakattu rajoitetuissa määrin, ovat vapautettuja edellyttäen, että ne täyttävät luvun 3.4
säännökset.
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Sivuilla 820-1079 olevan luvun 3.2 taulukon A sarakkeen 10 alaotsikko kuuluu:
Soveltamisehdot 4.2.4.2

Pitää olla:
Soveltamisehdot 4.2.5.2

Sivuilla 820-1079 olevan luvun 3.2 taulukon A sarakkeen 11 alaotsikko kuuluu:
Erityismääräykset 4.2.4.3

Pitää olla:
Erityismääräykset 4.2.5.3

Sivulla 911 olevassa luvun 3.2 taulukossa A YK-numeron 1588 toisen nimikkeen (pakkausryhmä II) sarakkeessa (16) on:
s

Pitää olla:
V11

Sivulla 935 olevassa luvun 3.2 taulukossa A YK-numeron 1869 sarakkeessa (16) on:

pitää olla ilman tekstiä.
Sivulla 1010 olevassa luvun 3.2 taulukossa A YK-numeron 2790 toisen nimikkeen (pakkausryhmä III) sarakkeessa (7) on:
s

Pitää olla:
LQ19

Sivuilla 938 ja 940 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 1950 sarakkeen 2 nimikkeet kuuluvat:

YK-nro Aineen nimi ja kuvaus
3.1.2

(1) (2)
1950 AEROSOLIT, tukahduttavat
1950 AEROSOLIT, syövyttävät
1950 AEROSOLIT, syövyttävät, hapettavat
1950 AEROSOLIT, palavat
1950 AEROSOLIT, palavat, syövyttävät
1950 AEROSOLIT, hapettavat
1950 AEROSOLIT, myrkylliset
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, syövyttävät
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, palavat
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, palavat, syövyttävät
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, hapettavat
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, hapettavat, syövyttävät

pitää olla:

YK-nro Aineen nimi ja kuvaus
3.1.2

(1) (2)
1950 AEROSOLIT, tukahduttavat
1950 AEROSOLIT, palavat
1950 AEROSOLIT, hapettavat
1950 AEROSOLIT, myrkylliset
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, syövyttävät
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, palavat
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, palavat, syövyttävät
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, hapettavat
1950 AEROSOLIT, myrkylliset, hapettavat, syövyttävät
1950 AEROSOLIT, syövyttävät
1950 AEROSOLIT, syövyttävät, hapettavat
1950 AEROSOLIT, palavat, syövyttävät
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Sivulla 938 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 1942 sarakkeen 2 nimike kuuluu:

YK-nro Aineen nimi ja kuvaus

3.1.2

(1) (2)

1942 AMMONIUMNITRAATTI, joka sisältää kokonaismää-
rältään yli 0,2 % palavia aineita, mukaan lukien kaikki
orgaaniset aineet hiileksi laskettuna, mutta ei muita lisät-
tyjä aineita

pitää olla:

YK-nro Aineen nimi ja kuvaus

3.1.2

(1) (2)

1942 AMMONIUMNITRAATTI, joka sisältää kokonaismää-
rältään enintään 0,2 % palavia aineita, mukaan lukien
kaikki orgaaniset aineet hiileksi laskettuna, mutta ei muita
lisättyjä aineita

Sivulla 1126 pakkaustavan P001 erityispakkausmääräyksen PP81 toinen rivi on:
jossa on enintään 85 % mutta yli 60 % fluorivetyhappoa, tai UN 2031 aineelle, jossa on yli

pitää olla:
jossa on enintään 85 % mutta yli 60 % fluorivetyä, tai UN 2031 aineelle, jossa on yli

Sivulla 1137 kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P200 kohdan (9) t viimeinen kappale on:
Täyttökriteerien poiketessa pakkaustavassa P200 (5) annetuista, on rahtikirjaan tehtävä merkintä ’’Kuljetus on pakkaustavan
P200 mukainen, erityispakkausmääräys t’’ sekä merkintä täyttöasteen laskemisessa käytetystä referenssilämpötilasta.

pitää olla:
Täyttökriteerien poiketessa pakkaustavassa P200 (5) annetuista, on rahtikirjaan tehtävä merkintä ’’Kuljetus on pakkaustavan
P200 mukainen, erityispakkausmääräys ta’’ sekä merkintä täyttöasteen laskemisessa käytetystä referenssilämpötilasta.

Sivulla 1156 kohdan 4.2.4.2 kolmas rivi on:
määräaikaistarkastettava kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P200 ja kohdan 6.2.1.5 säädösten

pitää olla:
määräaikaistarkastettava kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P200 ja kohdan 6.2.1.6 säädösten

Sivulla 1201 kohdan 6.7.1.1 ensimmäinen lause on:
Tämän luvun vaatimuksia sovelletaan kaikissa kuljetusmuodoissa luokkien 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 ja 9
vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin UN-säiliöihin sekä luokan 2 muiden kuin jäähdytettyjen kaasujen kuljetukseen
tarkoitettuihin UN-MEG-kontteihin.

pitää olla:
Tämän luvun vaatimuksia sovelletaan kaikissa kuljetusmuodoissa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin UN-säiliöi-
hin sekä luokan 2 muiden kuin jäähdytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin UN-MEG-kontteihin.

Sivulla 1213 kohdan 6.7.5.12.4 toinen lause on:
MEG-kontin elementit ja putkisto on tarkastettava pakkaustavassa P200 ilmoitetuin määräajoin kohdan 6.2.1.5 mukaisesti.

pitää olla:
MEG-kontin elementit ja putkisto on tarkastettava pakkaustavassa P200 ilmoitetuin määräajoin kohdan 6.2.1.6 mukaisesti.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 314/2003
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten

aineiden kuljetuksesta rautatiellä)

Sivulla 1382 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 1942 sarakkeen 2 nimike kuuluu:

YK-nro Aineen nimi ja kuvaus

3.1.2

(1) (2)

1942 AMMONIUMNITRAATTI, joka sisältää kokonaismää-
rältään yli 0,2 % palavia aineita, mukaan lukien kaikki
orgaaniset aineet hiileksi laskettuna, mutta ei muita lisät-
tyjä aineita

pitää olla:

YK-nro Aineen nimi ja kuvaus

3.1.2

(1) (2)

1942 AMMONIUMNITRAATTI, joka sisältää kokonaismää-
rältään enintään 0,2 % palavia aineita, mukaan lukien
kaikki orgaaniset aineet hiileksi laskettuna, mutta ei muita
lisättyjä aineita

Sivulla 1579 pakkaustavan P001 erityispakkausmääräyksen PP81 toinen rivi on:
jossa on enintään 85 % mutta yli 60 % fluorivetyhappoa, tai UN 2031 aineelle, jossa on yli

pitää olla:
jossa on enintään 85 % mutta yli 60 % fluorivetyä, tai UN 2031 aineelle, jossa on yli

Sivulla 1609 kohdan 4.2.4.2 kolmas rivi on:
määräaikaistarkastettava kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P200 ja kohdan 6.2.1.5 säädösten

pitää olla:
määräaikaistarkastettava kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P200 ja kohdan 6.2.1.6 säädösten

Sivulla 1652 kohdan 6.7.1.1 ensimmäinen lause on:
Tämän luvun vaatimuksia sovelletaan kaikissa kuljetusmuodoissa luokkien 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 ja 9
vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin UN-säiliöihin sekä luokan 2 muiden kuin jäähdytettyjen kaasujen kuljetukseen
tarkoitettuihin UN-MEG-kontteihin.

pitää olla:
Tämän luvun vaatimuksia sovelletaan kaikissa kuljetusmuodoissa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin UN-säiliöi-
hin sekä luokan 2 muiden kuin jäähdytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin UN-MEG-kontteihin.

Sivulla 1665 kohdan 6.7.5.12.4 toinen lause on:
MEG-kontin elementit ja putkisto on tarkastettava pakkaustavassa P200 ilmoitetuin määräajoin kohdan 6.2.1.5 mukaisesti.

pitää olla:
MEG-kontin elementit ja putkisto on tarkastettava pakkaustavassa P200 ilmoitetuin määräajoin kohdan 6.2.1.6 mukaisesti.

Suomen säädöskokoelmaan nro 359/2003
(Kansalaisuuslaki)

Sivulla 1792, oikea palsta, pykälän numerona on:
9 §

pitää olla:
59 §
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 575/2003
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta)
Sivulla 2445 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 45. kohta on:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus, järjes-
telmä, osa tai eril-
linen tekninen yk-
sikkö

Perusdirektiivi Vas-
taava E-
sääntö

Ajoneuvo-
luokat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaati-
mus

Vaatimus direktiiviä tai E-
sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektii-
vit

uudelle ajo-
neuvotyy-
pille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

uudelle ajo-
neuvotyy-
pille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

45. Turvalasit 92/22/ETY64 43 M, N M1-luokka:
1.1.1996

M1-luokka:
1.1.1998

1993

- 2001/92/EY65 M, N, O 1.10.2002 1.7.2003

Pitää olla:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

45. Turvalasit 92/22/ETY64 43 M, N M1-luokka:
1.1.1996

M1-luokka:
1.1.1998

1993

- 2001/92/EY M, N, O M1-
luokka:1.10.2002

M1-luokka:
1.7.200365

1.10.2002 ei koske

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
64 Vaihtoehtona direktiivin 92/22/ETY tai E-säännön n:o 43 mukaiselle turvalasille muussakuin M1-luokan ajoneu-
vossa hyväksytään yhdysvaltalaisen standardin ANSI Z.26.1-1983 tai myöhemmän vastaavan mukainen ja asianmu-
kaisesti merkitty turvalasi.
65 Pelkästään osina myytäviin turvalaseihin vaatimuksia sovelletaan 1.7.2003 alkaen; käytössäoleviin ajoneuvoihin saa
edelleen valmistaa, tuoda maahan, myydä ja ottaa käyttöön direktiivin 92/22/ETY vaatimukset täyttäviä turvalaseja.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 726/2003

Sivulla 2871, 15 §:n 2 momentin viimeinen lause kuuluu:
Lääkemääräystä ei saa toimittaa uudelleen sen jälkeen kun on määräyksenantamisesta on kulunut yli vuosi.

pitää olla:
Lääkemääräystä ei saa toimittaa uudelleen sen jälkeen kun määräyksenantamisesta on kulunut yli vuosi.

Sivulla 2871, 16 §:n 2 momentin viimeinen lause kuuluu:
, tulee tämä todeta tekemällä uusimismerkinnöille varattuun tilaan merkintä ″ei lääkevaihtoa″ tai ″ei GS″.

pitää olla:
, tulee tämä todeta tekemällä uusimismerkinnöille varattuun tilaan merkintä ″ei lääkevaihtoa″ tai ″ei LV″.

Sivulla 2871, 16 §:n 2 momentin viimeinen lause kuuluu:
, tulee tämä todeta tekemällä uusimismerkinnöille varattuun tilaan merkintä ″ei lääkevaihtoa″ tai ″ei GS″.

pitää olla:
, tulee tämä todeta tekemällä uusimismerkinnöille varattuun tilaan merkintä ″ei lääkevaihtoa″ tai ″ei LV″.

Edita Prima Oy. Helsinki 2015.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 794/2003
(Ympäristöministeriön asetus asumisoikeussopimuksen kaavasta, liite)

Sivulla 3054, rivillä 1 on:
(__________) euroa_ja loppu osa

Pitää olla:
(__________) euroa ja loppu osa ..

Sivun 3059 lopussa on:
..lain 33, 36 – 39, 40 ja 42 § sopimus voidaan purkaa.

Pitää olla:
..lain 33, 36 – 39, 40 ja 42 §:ssä. Eräissä tapauksissa on sopimuksen purkamisesta sopimusrikkomuksen johdosta
varoitettava ennen kuin sopimus voidaan purkaa.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 824/2003
(Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 3116, asetuksen johtolause on:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 31, 32, 34 § ja 35 §, 36 §, 36 a §:n 2

momentti, 37 §:n 2 ja 3 momentti sekä 38 a §,
sellaisina kuin niistä ovat 34 § osaksi asetuksessa 403/1998 ja osaksi asetuksessa 595/2000, 35 § osaksi mainitussa

asetuksessa 403/1998, 36 a § asetuksessa 131/2003, 37 § asetuksessa 1075/1999 ja 38 a § asetuksessa 1403/1995 sekä
lisätään asetuksen 5 lukuun uusi 30 a §, 35 a § ja 35 b § seuraavasti:

pitää olla:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 31 §:n 1 momentti, 32, 34, 35, 36 §, 36 a §:n

2 momentti, 37 §:n 2 ja 3 momentti sekä 38 a §,
sellaisina kuin niistä ovat 31 §:n 1 momentti asetuksessa 131/2003, 34 § osaksi asetuksissa 403/1998 ja 595/2000, 35 §, 36

a §:n 2 momentti ja 37 §:n 2 ja 3 momentti mainitussa asetuksessa 131/2003 ja 38 a § asetuksessa 1403/1995 sekä
lisätään asetuksen 5 lukuun uusi 30 a, 35 a ja 35 b § seuraavasti:

Sivulla 3117, 35 a §:n 2 momentin alku on:
Jos kiinteälyhenteinen vuokra-aravalaina on myönnetty asumisoikeustaloa varten, sitä on lyhennettävä 2 momentissa

säädetystä poiketen seuraavasti: ...
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Pitää olla:
Jos kiinteälyhenteinen vuokra-aravalaina on myönnetty asumisoikeustaloa varten, sitä on lyhennettävä 1 momentissa

säädetystä poiketen seuraavasti: ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 829/2003
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta)

Sivulla 3130 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohdan viimeinen muutosdirektiivi on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

- 2001/116/EY20 - M, N, O M1-luokka:
1.7.2002

M1-luokka:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen

mallia)

muut
ajoneuvo-
luokat:

1.7.2002

muut
ajoneuvoluokat:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

- 2001/116/EY20 - M, N, O M1-luokka:
1.7.2002

M1-luokka:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen

mallia)

muut
ajoneuvo-
luokat:

1.7.2002

muut
ajoneuvoluokat:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

- 2003/19/EY M2, M3, N,
O

1.10.2004 ei koske
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Sivulla 3130 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta muutosdirektiivi on:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2001/92/EY19 43 M, N, O 1.10.2002 1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

pitää olla:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2001/92/EY19 43 M, N, O M1-luokka:
1.10.2002

M1-luokka:
1.7.2003

1.10.2002 ei koske

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

19 Turvalasidirektiiviä koskevat hallinnolliset muutokset, ks. 45 kohta.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sivulla 3130 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohdan viimeinen muutosdirektiivi on:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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- 2001/116/EY20 - M, N, O M1-luokka:
1.7.2002

M1-luokka:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen

mallia)

muut
ajoneuvo-

luokat:
1.7.2002

muut
ajoneuvoluo-
kat: 1.7.2003

(koskee
vaatimusten-
mukaisuusto-

distuksen
mallia)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
pitää olla:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2001/116/EY20 - M, N, O M1-luokka:
1.7.2002

M1-luokka:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen

mallia)

muut
ajoneuvo-

luokat:
1.7.2002

muut
ajoneuvoluo-
kat: 1.7.2003

(koskee
vaatimusten-
mukaisuusto-

distuksen
mallia)

- 2003/19/EY - M2, M3,
N, O

1.10.2004 ei koske

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 Tyyppihyväksyntädirektiivin kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe: direktiivinliitteiden uudistus.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1022/2003
(Valtiovarainministeriön asetus rahataiteen juhlarahasta)

Sivulla 3544 3 §:n 1 momentissa on:
... ja paino 13,2 +/- 0,3 grammaa.

pitää olla:
... ja paino 12,8 +/- 0,3 grammaa.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1049/2003
(Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä

maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista)

Sivulla 3644, 5 §:n 2 mom. viimeisen rivin säädösnumero
(90/2003)

pitää olla:
(91/2003)

Suomen säädöskokoelman nro 1115/2003
(Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun

valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta)

Sivulla 3833, 1 §:n 2 momentissa on:
...vuokra-asuntojen korkotuesta annetun lain (867/1980)

pitää olla:
...vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/1980)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1199/2003
(Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 4026, 1 §:n 1 momentin 2 kohdan 2 rivillä on:
...virkaehtopimuksen...

Pitää olla:
...virkaehtosopimuksen...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1238/2003
(Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista)

Sivulla 4234, liitteen kohdassa Malmien tai mineraalien kaivaminen, maaperän ainesten otto tai mineraalituotteiden valmistus
on:

- kaivostoiminta

- louhintamäärä yli 500 000 t/a (75-125 htp) 28 030
- louhintamäärä 100 000 t/a (40-70 htp) 15 420

pitää olla:
- kaivostoiminta

- louhintamäärä yli 500 000 t/a (75-125 htp) 28 030
- louhintamäärä 100 000 - 500 000 t/a (40-70 htp) 15 420

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1273/2003
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta)

Sivulla 4337, johtolauseessa on:
muutetaan on 2, 4, 9, 20, 21, 29 - 34, 36, 37 ja 44 §, 6 luvun otsikko, 45, 46, 48, 55 ja 60 §,

pitää olla:
muutetaan on 2, 4, 9, 20, 21, 29 - 34, 36, 37 ja 44 §, 6 luvun otsikko, 45, 46, 48, 55, 60 ja 64 §,
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1347/2003
(Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatiosta sekä niiden liitoista)

Sivulla 4523 otsikossa on:
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatiosta sekä niiden
liitoista

pitää olla:
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioista sekä
niiden liitoista

Sivulla 4525, 10 §:n 1 momentin rivillä 5 on:
...olemmassa...

pitää olla:
... olemassa...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 56/2004
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varus-

teista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta)

Sivulla 151 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 28. kohdan viimeinen muutosdirektiivi ja alaviite 4a on:

Vaatimus, järjes-

telmä, osa tai erilli-

nen tekninen yk-

sikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita vaa-

timus kos-

kee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai E-

sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön otet-

tavalle ajoneu-

volle

uudelle ajo-

neuvotyy-

pille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

- 2003/77/EY2a L 4.9.2004/

1.1.20063a
1.1.20074a

4a Voimaantulopäivämäärää on sovellettava ajoneuvoihin, joihin sovelletaan direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa 2.2.1.1.5
kohdassa olevan taulukon rivillä B olevia raja-arvoja. Päivämäärää ei kuitenkaan sovelleta L5e- ja L7e-luokkiin.

pitää olla:

Vaatimus, järjes-

telmä, osa tai erilli-

nen tekninen yk-

sikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita vaa-

timus kos-

kee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai E-

sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön otet-

tavalle ajoneu-

volle

uudelle ajo-

neuvotyy-

pille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

- 2003/77/EY2a L 4.9.2004/
1.1.20063a

1.1.20074a

4a Voimaantulopäivämäärää on sovellettava ajoneuvoihin, joihin sovelletaan direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa 2.2.1.1.5
kohdassa olevan taulukon rivillä B olevia raja-arvoja. Päivämäärää ei kuitenkaan sovelleta L5e- ja L7e-luokkiin.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 74/2004
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta)

Sivulla 203 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta muutosdirektiivi on:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2001/92/EY19 43 M, N, O 1.10.2002 1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

pitää olla:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2001/92/EY19 43 M, N, O M1-luokka:
1.10.2002

M1-luokka:
1.7.2003

1.10.2002 ei koske

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 Turvalasidirektiiviä koskevat hallinnolliset muutokset, ks. 45 kohta.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sivulla 203 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta viimeinen muutosdirektiivi on:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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-2003/102/EY20a - M1, N1 1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
pitää olla:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2003/19/EY - M2, M3, N,
O

1.10.2004 ei koske

-2003/102/EY20a - M1, N1 1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20a Jalankulkijoiden suojelu, ks. 58 kohta.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sivulta 200 alkavan liitteen 1 taulukon I osan 0. kohta, sivulla 203 on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

66



- 2001/85/EY18 36, 52, 66,
107

M2, M3 13.2.2004
(koskee
EY-tyyppi-
hyväksynnän
myöntämistä
ajoneuvo-
tyypille tai
korityypille
erillisenä
teknisenä
yksikkönä)

ei koske 13.2.2004
(ks. alaviite
69:vaihto-
ehtoinen
kansallinen
säädös)

13.2.2004
(ks. alaviite 69:
vaihtoehtoinen
kansallinen
säädös)

- 2001/92/EY19 43 M, N, O 1.10.2002 1.7.2003

- 2001/116/EY20 - M, N, O M1-luokka:
1.7.2002

M1-luokka:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

muut
ajoneuvo-
luokat:
1.7.2002

muut
ajoneuvoluokat:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

- 2003/102/EY20a - M1, N1 1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

- 2001/85/EY18 36, 52, 66,
107

M2, M3 13.2.2004
(koskee
EY-tyyppi-
hyväksynnän
myöntämistä
ajoneuvo-
tyypille tai
korityypille
erillisenä
teknisenä
yksikkönä)

ei koske 13.2.2004
(ks. alaviite
69: vaihto-
ehtoinen
kansallinen
säädös)

13.2.2004
(ks. alaviite 69:
vaihtoehtoinen
kansallinen
säädös)

- 2001/92/EY19 43 M, N, O 1.10.2002 1.7.2003

- 2001/116/EY20 - M, N, O M1-luokka:
1.7.2002

M1-luokka:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

muut
ajoneuvo-
luokat:
1.7.2002

muut
ajoneuvoluokat:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

- 2003/19/EY M2, M3, N,
O

1.10.2004 ei koske

- 2003/102/EY20a - M1, N1 1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 421/2004
(STMa rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta; Liite)

Sivulla 1232, ensimmäisellä rivillä on:
DtaP-IPV-Hib...

Pitää olla:
DTaP-IPV-Hib...

Suomen säädöskokoelmaan nro 581/2004
(Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista)

Sivulla 1620, 11§:n, 1 momentin viimeinen lause on:
Edellä 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut esikäsittelytoimet on toteutettava mahdollisimman pian.

pitää olla:
Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut esikäsittelytoimet on toteutettava mahdollisimman pian.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 583/2004
(Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun

valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 1625 asetuksen nimikkeessä on:
... annetun valtioneuvon päätöksen ...

Pitää olla:
... annetun valtioneuvoston päätöksen ...

Sivulla 1625, 2 §:n 2 momentissa on:
... jätelain (1072/1993) 18 g:ssä tarkoitettua ...

Pitää olla:
... jätelain (1072/1993) 18 g §:ssä tarkoitettua ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 584/2004
(Valtioneuvoston asetus keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä annetun

valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 1627 asetuksen nimikkeessä on:
... annetun valtioneuvon päätöksen ...

Pitää olla:
... annetun valtioneuvoston päätöksen ...

Sivulla 1627, 2 §:n 2 momentissa on:
... jätelain 18 g:ssä tarkoitettua ...

Pitää olla:
... jätelain 18 g §:ssä tarkoitettua ...

Sivulla 1627, 3 §:n alku on:
Tuottajan on huolehdittava siitä, keräyspaperista otetaan ...

Pitää olla:
Tuottajan on huolehdittava siitä, että keräyspaperista otetaan ...
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Suomen säädöskokoelmaan nro 649/2004
(Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 1820 on alaviitteenä EV 97/2004

Pitää olla:
EV 96/2004

Suomen säädöskokoelmaan nro 702/2004
(Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 1991 5 b §:n 2 momentissa on:
...eurooppayhtiölain ( / )

pitää olla
...eurooppayhtiölain (742/2004)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 717/2004
(Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 2059, voimaantulosäännöksen 3 momentin 5. rivi on:
tuloa 40 prosenttia sekä 6 a §:n 4 momentissa

pitää olla:
tuloa 40 prosenttia sekä 6 a §:n 5 momentissa

Suomen säädöskokoelmaan n:o 766/2004
(Laki lukiolain muuttamisesta)

Sivulla 2159, sivun alalaidan esityöviittauksissa on:
HE 18/2004
SiVM 9/2004
EV 90/2004

pitää olla:
HE 47/2004
SiVM 7/2004
EV 68/2004
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 840/2004
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta)

Sivulla 2323 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta muutosdirektiivi on:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2001/92/EY19 43 M, N, O 1.10.2002 1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

pitää olla:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2001/92/EY19 43 M, N, O M1-luokka:
1.10.2002

M1-luokka:
1.7.2003

1.10.2002 ei koske

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 Turvalasidirektiiviä koskevat hallinnolliset muutokset, ks. 45 kohta.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sivulla 2323 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta muutosdirektiivi on:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

-2003/102/EY20a - M1, N1 1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
pitää olla:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus,
järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava
E-
sääntö

Ajoneuvoluo-
kat, joita
vaatimus
koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ajoneuvotyy-

pille

ensi kertaa
käyttöön

otettavalle
ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- 2003/19/EY - M2, M3, N,
O

1.10.2004 ei koske

-2003/102/EY20a - M1, N1 1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20a Jalankulkijoiden suojelu, ks. 58 kohta.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sivulta 2320 alkavan liitteen 1 taulukon I osan 0. kohta, sivulla 2323 on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle
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- 2001/92/EY19 43 M, N, O 1.10.2002 1.7.2003

- 2001/116/EY20 - M, N, O M1-luokka:
1.7.2002

M1-luokka:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

muut
ajoneuvo-
luokat:
1.7.2002

muut
ajoneuvoluokat:
1.7.2003
(koskee

vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

- 2003/102/EY20a - M1, N1 1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

- 2003/97/EY20b - M, N 26.1.06/ 26.1.07 26.1.07/ 26.1.10

- 2004/3/EY20c - M1, N1 M1-luokka:
19.2.2005;
N1-luokka,
I alaluokka:
1.1.2005;
N1-luokka,
II ja III
alaluokka:
1.1.2007

N1-luokka,
I alaluokka:
1.1.2006;
N1-luokka,
II ja III
alaluokka:
1.1.2008

Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

- 2001/92/EY19 43 M, N, O 1.10.2002 1.7.2003

- 2001/116/EY20 - M, N, O M1-luokka:
1.7.2002

M1-luokka:
1.7.2003
(koskee

vaatimustenmu-
kaisuus-
todistuksen
mallia)

muut
ajoneuvo-
luokat:
1.7.2002

muut
ajoneuvoluokat:
1.7.2003 (koskee
vaatimusten-
mukaisuus-
todistuksen
mallia)

- 2003/19/EY M2, M3, N,
O

1.10.2004 ei koske

- 2003/102/EY20a - M1, N1 1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

- 2003/97/EY20b - M, N 26.1.06/ 26.1.07 26.1.07/ 26.1.10

- 2004/3/EY20c - M1, N1 M1-luokka:
19.2.2005;
N1-luokka,
I alaluokka:
1.1.2005;
N1-luokka,
II ja III
alaluokka:
1.1.2007

N1-luokka,
I alaluokka:
1.1.2006;
N1-luokka,
II ja III
alaluokka:
1.1.2008
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Sivulla 2328 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 47. kohta on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

47.

Nopeuden-

rajoitin

92/24/ETY 89 M2, M3,
N2, N3

M3 > 10t,
N3:

uudet 1.1.1994
1.1.1998 jälkeen käyttöön
otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä
ja 1.1.1996 kansallisessa
liikenteessä käytettävissä

ajoneuvoissa
M2, M3 ≤ 10 t, N2: ks. 16 §

-2004/11/EY - 1.1.2005

Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneu-

voluokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

47.

Nopeuden-

rajoitin

92/24/ETY 89 M2, M3,
N2, N3

M3 > 10t, N3:
uudet 1.1.1994

1.1.1988 jälkeen käyttöön
otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä
ja 1.1.1996 kansallisessa
liikenteessä käytettävissä

ajoneuvoissa

M2, M3 ≤ 10 t, N2: ks. 16 §

- 2004/11/EY - 1.1.2005

Suomen säädöskokoelmaan n:o 921/2004
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varus-

teista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta)

Sivulla 2563 antopäiväys ja allekirjoituspäivä ovat:
Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2004

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2004

Pitää olla:
Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2004

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2004
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1001/2004
(Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 2709, 7 §:n 1 momentin alaviitteessä on:
...5 §:n 3 momentissa...

pitää olla:
... 5 §:n 2 momentissa...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1077/2004
(Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä)

Sivulla 2901, 5 §:n 2 momentin riveillä 3-5 on:
22 päivänä maaliskuuta 2004 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (1137/2000).

pitää olla:
22 päivänä maaliskuuta 2002 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (239/2002)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1084/2004
(Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä)

Sivulla 2930, Liitteen 3 kohdassa 12 on:
tai 10 ml/l

pitää olla:
tai 10 mg/l
Edita Prima Oy. Helsinki 2004

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1127/2004
(Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista)

Sivulla 3036, 4 §:n kohdassa 5. Koneasemat, taulukoiden 1 ja 2 edellä on:
teho £ 8 MW

Taulukon 1 edellä pitää olla:
teho ≥ 8 MW

ja Taulukon 2 edellä pitää olla:
teho ≤ 8 MW

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1320/2004
(Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta)

Sivulla 3742, johtolauseen viimeinen kappale on:
lisätään 10 lukuun uusi 1 a – 1 c §, 10 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa
451/1995 ja mainitussa laissa 340/2000, uusi 6 momentti ja 10 luvun 5 b §:ään, sellaisena kuin
se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

pitää olla:
lisätään10 lukuun uusi 1 a – 1 c § sekä 10 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa
451/1995 ja mainitussa laissa 340/2000, uusi 6 momentti seuraavasti:
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1357/2004
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja erityiskorvattavuuden hakemisesta

ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä)

Sivulla 3847 4 § 2 mom. 1 rivillä on:
Edellä 1 §:n 4 kohdan tarkoittamasta

pitää olla:
Edellä 1 momentin 3 kohdan tarkoittamasta

Sivulla 3848 pykälänumeroinnit ovat:
9 § Käsittelymaksut
10 § Voimaantulo

pitää olla:
8 § Käsittelymaksut
9 § Voimaantulo

Sivulla 3849 rivillä 3 on:
terveystaloudellinen selvitys (Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta

pitää olla:
terveystaloudellinen selvitys (Sairausvakuutuslaki

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1435/2004
(LVM:n asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista)

Sivulla 4107, rivillä 17 on:
90 10,1606 368,30

pitää olla:
90 11,1606 368,30

Suomen säädöskokoelmaan n:o 12/2005
(Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta)

Sivulla 47, 19 §:n 1 momentin taulukossa on:

Tuoretuotanto
Varastotyyppi . . . . . . . . . . . . . . . . . euroa/m3

Koneellisesti jäähdytetty varasto . . . . . . . . 4,2
Muu varasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8

Teollisuuden sopimustuotanto
Varastotyyppi . . . . . . . . . . . . . . . . . euroa/m3

Koneellisesti jäähdytetty varasto . . . . . . . . 2,3
Muu varasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1

pitää olla:
Tuoretuotanto

Varastotyyppi . . . . . . . . . . . . . . . . . euroa/m3

Koneellisesti jäähdytetty varasto . . . . . . . 14,2
Muu varasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8

Teollisuuden sopimustuotanto
Varastotyyppi . . . . . . . . . . . . . . . . . euroa/m3

Koneellisesti jäähdytetty varasto . . . . . . . 12,3
Muu varasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 104/2005
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista

annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 353 3 §:n 4. momentti on:
4. Mitä 3 momentissa säädetään kulutusosasta ja yksittäisestä kriittisestä osasta, koskee myös jarru- ja ohjauslaitteistoa,
jos niitä tai niiden osia muutetaan tai vaihdetaan alkuperäisistä poikkeaviksi ja liikenneturvallisemmiksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pitää olla:
4. Mitä 3 momentissa säädetään kulutusosasta ja yksittäisestä kriittisestä osasta, koskee myös jarru- ja ohjauslaitteistoa,
jos niitä tai niiden osia muutetaan tai vaihdetaan alkuperäisistä poikkeaviksi ja liikenneturvallisemmiksi.

Suomen säädöskokoelmaan nro 110/2005
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä)

Sivun 359 alalaidasta puuttuvat seuraavat viittausmerkinnät:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY; EYVL N:o 106, 17.4.2001, s. 1
neuvoston päätös 2002/812/EY; EYVL N:o 280, 18.10.2002, s. 37
komission päätös 2003/701/EY; EYVL N:o 254, 8.10.2003, s. 21
neuvoston päätös 2002/811/EY; EYVL N:o 280, 18.10.2002, s. 27
komission päätös 2002/623/EY; EYVL N:o 200, 30.7.2002, s.22
neuvoston päätös 2002/813/EY; EYVL N:o 280, 18.10.2002, s. 62
komission päätös 2004/204/EY; EYVL N:o 65, 3.3.2004, s. 20

Suomen säädöskokoelmaan nro 112/2005
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista annetun sosiaali-

ja terveysministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta)

Sivun 399 alalaidasta puuttuu seuraava viittausmerkintä:
komission direktiivi 2004/4/EY; EYVL N:o L 15, 22.1.2004, s. 25

Suomen säädöskokoelmaan nro 116/2005
(Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin

makeutusaineista ja väreistä)

Sivulla 407, 9 §:n 3 momentin riveillä 3-6 on:
13 päivänä syyskuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (961/1996) aromeja koskevat säädökset.

pitää olla:
8 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (636/1992) aromeja koskevat säädökset.
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Sivulla 438, sarakkeen Lisäaine ensimmäisessä ruudussa on:
E 420 Sorbitoli

(i) Sorbitoli
(ii) Sorbitolisiirappi

E 421 Mannitoli
E 953 Isomalti
E 965 Maltitoli

(i) Maltitoli
(ii) Maltitolisiirappi

E 966 Laktitoli
E 967 Ksylitoli

pitää olla:
E 420 Sorbitoli

(i) Sorbitoli
(ii) Sorbitolisiirappi

E 421 Mannitoli
E 953 Isomalti
E 965 Maltitoli

(i) Maltitoli
(ii) Maltitolisiirappi

E 966 Laktitoli
E 967 Ksylitoli
E 968 Erytritoli

Suomen säädöskokoelmaan n:o 205/2005
(Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun

valtioneuvoston asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta)

Sivulla 689, 11 §:n ensimmäisen taulukon kolmas rivi on:
........
Uuhet 467 475 551 879 879 1165 1165
........

Pitää olla:
....
Uuhet 467 475 551 879 980 1165 1165
....

Suomen säädöskokoelmaan nro 268/2005
(Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta)

Sivulla 928 antopäiväys on:
Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2004

pitää olla:
Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2005

Suomen säädöskokoelmaan n:o 275/2005
(Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston

asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 950 24§:n 3 momentin kolmas rivi on:
on 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen

pitää olla:
on 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 282/2005
(Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 973, 16 §:n 1 momentin 21 kohdan 1 ja 2 riveillä on:
21) komisariolla ja rikoskomisariolla poliisipäällystön virkatutkinnon A-osan

pitää olla:
21) komisariolla ja rikoskomisariolla poliisipäällystön tutkinnon A-osan

Sivulla 973, 16 §:n 1 momentin 23 kohdan 1 ja 2 riveillä on:
23) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystön virkatutkinto

pitää olla:
23) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystötutkinto

Suomen säädöskokoelmaan n:o 299/2005
(Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 1014, 24 b §:stä puuttuu 5. momentti, joka kuuluu:
Rikemaksua koskevaa Rahoitustarkastuksen päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 312/2005
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä)

Sivulla 1053 kohdan 1.1.3.6.3 taulukon kuljetuskategoriassa 0 luokan 8 kohdalla on:
UN 2215

pitää olla:
UN 2215 (MALEIINIHAPPOANHYDRIDI, SULASSA MUODOSSA)

Sivulla 1103 kohdan 2.2.62.1.11.2 ensimmäinen kappale on:
Lääketieteelliset tai kliiniset jätteet, joissa kohtuullisen varmasti voidaan olettaa, että ne eivät sisällä tartuntavaarallisia
aineita, on luokiteltava YK-numeroon 3291.

pitää olla:
Lääketieteelliset tai kliiniset jätteet, joilla kohtuullisen varmasti voidaan olettaa olevan pieni todennäköisyys, että ne
sisältävät tartuntavaarallisia aineita, on luokiteltava YK-numeroon 3291.

Sivuilla 1112 – 1431 A-taulukon sarakkeiden (10) ja (11) yläotsikossa on:
UN-säiliöt ja

pitää olla:
UN-säiliöt ja irtotavarakontit

Sivulla 1400 A-taulukon viimeisellä rivillä vasemman puoleisen sarakkeen (1) YK-nro on:
3287

pitää olla:
3288

Sivulla 1479 kohdan 4.1.1 huomautus on:
HUOM:Tämän kohdan 4.1.1 yleisiä säännöksiä sovelletaan luokan 2, 6.2 ja 7 aineille vain, jos niin on kohdissa 4.1.6.1
(luokka 2), 4.1.8.2 (luokka 6.2) ja 4.1.9.1.5 (luokka 7) sekä kohdan 4.1.4 sovellettavissa pakkaustavoissa (luokan 2 aineille
pakkaustavat P201 ja P202 sekä luokan 6.2 aineille pakkaustavat P620, P621, P650, IBC620 ja LP621) on ilmoitettu.

pitää olla:
HUOM:Tämän kohdan 4.1.1 yleisiä säännöksiä sovelletaan luokan 2, 6.2 ja 7 aineille vain, jos niin on kohdissa 4.1.8.2
(luokka 6.2) ja 4.1.9.1.5 (luokka 7) sekä kohdan 4.1.4 sovellettavissa pakkaustavoissa (luokan 2 aineille pakkaustapa P201
sekä luokan 6.2 aineille pakkaustavat P620, P621, IBC620 ja LP621) on ilmoitettu.

Sivulla 1519 kohdan 4.1.6.4 viimeinen lause on:
..., ellei kohdan 6.2.1.5 mukaista pakollista käyttöönottotarkastusta ja -testausta ole tehty.

pitää olla:
..., ellei kohdan 6.2.1.6 mukaista pakollista määräaikaistarkastusta ja -testausta ole tehty.
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Sivulla 1532 kohdan 4.5.1.1 seitsemännellä rivillä on:
...kohdan 9.1.2.1.5 mukaiseen...

pitää olla:
...kohdan 9.1.3.5 mukaiseen...

Sivulla 1542 kohdan 6.1.5.3.1 taulukon toinen sarake kohdassa (d) on:
Kaksi

(kaksi pudotusta jokaisella säkillä)

pitää olla:

Kolme
(kaksi pudotusta jokaisella säkillä)

Sivulla 1543 kohdan 6.1.5.7.2 toinen rivi on:
kohdan 6.1.5.2.5 mukaisesti tai HMW-polyeteenipakkausten ollessa kyseessä

pitää olla:

kohdan 6.1.5.2.5 mukaisesti tai polyeteenipakkausten ollessa kyseessä

Sivulla 1543 kohdan 6.1.5.7.3 neljäs rivi on:
HMW-polyeteenipakkauksille kokeen saa tehdä bentseenin, tolueenin tai ksyleenin

pitää olla:

polyeteenipakkauksille kokeen saa tehdä bentseenin, tolueenin tai ksyleenin

Suomen säädöskokoelmaan n:o 313/2005
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä)

Sivulla 1612 kohdan 1.1.3.6.3 taulukon kuljetuskategoriassa 0 luokan 8 kohdalla on:
UN 2215

pitää olla:
UN 2215 (MALEIINIHAPPOANHYDRIDI, SULASSA MUODOSSA)

Sivulla 1661 kohdan 2.2.62.1.11.2 ensimmäinen kappale on:
Lääketieteelliset tai kliiniset jätteet, joissa kohtuullisen varmasti voidaan olettaa, että ne eivät sisällä tartuntavaarallisia
aineita, on luokiteltava YK-numeroon 3291.

pitää olla:
Lääketieteelliset tai kliiniset jätteet, joilla kohtuullisen varmasti voidaan olettaa olevan pieni todennäköisyys, että ne
sisältävät tartuntavaarallisia aineita, on luokiteltava YK-numeroon 3291.

Sivuilla 1670 – 1949 A-taulukon Sarakkeiden (10) ja (11) yläotsikossa on:
UN-säiliöt ja

pitää olla:
UN-säiliöt ja irtotavarakontit

Sivulla 1998 kohdan 4.1.1 huomautus on:
Huom. Tämän kohdan 4.1.1 yleisiä säännöksiä sovelletaan luokan 2, 6.2 ja 7 aineille vain, jos niin on kohdissa 4.1.6.1 (luokka
2), 4.1.8.2 (luokka 6.2) ja 4.1.9.1.5 (luokka 7) sekä kohdan 4.1.4 sovellettavissa pakkaustavoissa (luokan 2 aineille
pakkaustavat P201 ja P202 sekä luokan 6.2 aineille pakkaustavat P620, P621, P650, IBC620 ja LP621) on ilmoitettu.

pitää olla:
Huom.Tämän kohdan 4.1.1 yleisiä säännöksiä sovelletaan luokan 2, 6.2 ja 7 aineille vain, jos niin on kohdissa 4.1.8.2 (luokka
6.2) ja 4.1.9.1.5 (luokka 7) sekä kohdan 4.1.4 sovellettavissa pakkaustavoissa (luokan 2 aineille pakkaustapa P201 sekä
luokan 6.2 aineille pakkaustavat P620, P621, IBC620 ja LP621) on ilmoitettu.

Sivulla 2040 kohdan 4.1.6.4 viimeinen lause on:
..., ellei kohdan 6.2.1.5 mukaista pakollista käyttöönottotarkastusta ja -testausta ole tehty.

pitää olla:
..., ellei kohdan 6.2.1.6 mukaista pakollista määräaikaistarkastusta ja -testausta ole tehty.
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Sivulla 2065 kohdan 6.1.5.3.1 taulukon toinen sarake kohdassa d) on:
Kaksi

(kaksi pudotusta jokaisella säkillä)

pitää olla:

Kolme
(kaksi pudotusta jokaisella säkillä)

Sivulla 2066 kohdan 6.1.5.7.2 toinen rivi on:
kohdan 6.1.5.2.5 mukaisesti tai HMW-polyeteenipakkausten ollessa kyseessä

pitää olla:

kohdan 6.1.5.2.5 mukaisesti tai polyeteenipakkausten ollessa kyseessä

Sivulla 2066 kohdan 6.1.5.7.3 neljäs rivi on:
HMW-polyeteenipakkauksille kokeen saa tehdä bentseenin, tolueenin tai ksyleenin

pitää olla:

polyeteenipakkauksille kokeen saa tehdä bentseenin, tolueenin tai ksyleenin

Suomen säädöskokoelmaan nro 366/2005
(Ympäristöministeriön työjärjestys)

Sivulla 2263 52 §:n 2 momentissa on:
... 30 päivänä lokakuuta 2003 annettu työjärjestys (893/2003).

pitää olla:
30 päivänä lokakuuta 2003 annettu työjärjestys (898/2003).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 637/2005
(Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista,

sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista)

Sivulla 3544, 7§:n rivillä 3 on:
...3 §:n 1 momentin 817 kohdassa...

pitää olla:
...3 §:n 1 momentin 8 - 17 kohdassa...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 758/2005
(Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta)

Sivulla 3829, 12 §:n 2) kohdassa on:
2) hyväksytty investointitukihakemus 13 §:ssä tarkoitetuista ...

pitää olla:
2) hyväksytty investointitukihakemus 11 §:ssä tarkoitetuista ...

Sivulla 3829, 12 §:n 4) kohdassa on:
4) 13 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ...

pitää olla:
4) 11 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 843/2005
(Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten

enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta)

Sivulla 4149 2 luvussa on:
6 §

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta
2005. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päi-
vänä tammikuuta 2006 alkavaan tili- ja toiminta-
kauteen.

pitää olla
Pykälänumero ja pykälän otsikko pitää poistaa, ja pitää olla:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta
2005. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päi-
vänä tammikuuta 2006 alkavaan tili- ja toiminta-
kauteen.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 916/2005
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta)

Sivulla 4367, johtolauseen rivillä 5 on:
..., 28 §:n 1 momentti, ...

pitää olla:
..., 28 §:n otsikko ja 1 momentti, ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 940/2005
(Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta)

Sivulla 4455 24 §:n 2 momentin viimeisellä rivillä on:
.... 4 954,04 euroa vuodessa.

pitää olla:
.... 4 964,04 euroa vuodessa.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 943/2005
(Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden

eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta)

Sivulla 4458 6 §:n 2 momentin 3. rivillä on:
... 5 166,68 euroa vuodessa ja ...

pitää olla:
... 5 166,48 euroa vuodessa ja ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 964/2005
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista )

Sivulla 4509, 9 §:n taulukossa 3 kohdan tekstin on :
3) muun meriradiojärjestelmän kuin aluksen radioaseman tai ilmailun taajuuksilla toimivan maaradiojärjestelmän

pitää olla:
3) muun meriradiojärjestelmän kuin aluksen radioaseman tai ilmailun taajuuksilla toimivan maaradiojärjestelmän
liikkuvat asemat

81



Suomen säädöskokoelmaan n:o 1113/2005
(Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta)

Sivulla 5046 18 luvun 24 §:ssä on:

24 §
Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun tarkistaminen

Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosenttia tarkistetaan siten, että
maksujen tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan kattaa 11 §:ssä tarkoitetut työtulovakuutuksen kulut. Ensimmäi-
sen vuoden jälkeen kulujen muutokset rahoitetaan siten, että valtion rahoitusosuuden vähentämisen jälkeen tarvittavat
maksujen muutokset jakautuvat tasan päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun kesken. Maksuprosent-
tia tarkistetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan vuosittain ennen marraskuun 23 päivää seuraavana vuonna sovellettava
sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti.

Pykälään tulee lisätä uusi 2 momentti, jolloin 2 momentti siirtyy 3 momentiksi. Pykälän pitää olla:

24 §
Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun tarkistaminen

Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosenttia tarkistetaan siten, että
maksujen tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan kattaa 11 §:ssä tarkoitetut työtulovakuutuksen kulut. Ensimmäi-
sen vuoden jälkeen kulujen muutokset rahoitetaan siten, että valtion rahoitusosuuden vähentämisen jälkeen tarvittavat
maksujen muutokset jakautuvat tasan päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun kesken. Maksuprosent-
tia tarkistetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, yrittäjän lisärahoitusosuutta tarkistetaan siten, että yrittäjän lisärahoitus-
osuuden tuotolla voidaan kattaa se osa 11 §:ssä tarkoitetusta työtulovakuutuksen kulusta, joka muodostuu 8 luvun 10
§:ssä tarkoitetusta päivärahamenosta.

Valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan vuosittain ennen marraskuun 23 päivää seuraavana vuonna sovellettava
sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1136/2005
(Laki tuloverolain muuttamisesta)

Sivun 5090 alalaidasta puuttuu seuraava viittausmerkintä:
Neuvoston direktiivi 2005/19/EY (32005L0019); EYVL N:o L 58, 4.3.2005, s.19

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1137/2005
(Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta)

Sivun 5091 alalaidasta puuttuu seuraava viittausmerkintä:
Neuvoston direktiivi 2005/19/EY (32005L0019); EYVL N:o L 58, 4.3.2005, s.19

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1159/2005
(Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta)

Sivulla 5141, johtolauseen rivillä 3 on:
...17 §:n 3 momentti, ...

pitää olla:
...17 §:n 2 momentti, ...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1205/2005
(Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta)

Sivun 5279 alalaidasta pitää poistaa seuraava viittaus:
Neuvoston direktiivi 2004/80/EY (32004L0080); EYVL N:o L 261, 6.8.2004, s. 15

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1206/2005
(Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta)

Sivun 5280 alalaidasta pitää poistaa seuraava viittaus:
Neuvoston direktiivi 2004/80/EY (32004L0080); EYVL N:o L 261, 6.8.2004, s. 15

Suomen säädöskokoelmaan n:o 119/2006
(Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21

luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta)

Sivulla 403, johtolauseessa on:
...20 päivänä joulukuuta 2002 annetun oikeusministeriön asetuksen (1212/2002) 3 § 1 momentti, seuraavasti:

pitää olla:
...14 päivänä joulukuuta 2001 annetun oikeusministeriön asetuksen (1311/2001) 3 § 1 momentti, seuraavasti:

Suomen Säädöskokoelmaan n:o 356/2006
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annettun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta)

Sivulla 1065 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohdat 46 ja 51 ovat:

46. Renkaat 92/23/ETY66 30, 54,
64, 108,
109
(pinnoitetut
renkaat)

M, N, O 1993

- 2001/43/EY
(vierintämelu)67

117 M, N, O rengastyypit 4.8.2003
uudet ajoneuvotyypit
4.2.2004 (ks. lisäksi
alaviite 66)

uudet ajoneuvot: 4.2.2005
(ks. lisäksi alaviite 66)

- 2005/11/EY 1.1.2006 ei koske
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

51.
Paloturvallisuus

95/28/EY 118 yli 22 henki-
lön kuljetta-
miseen tar-
koitetut M3-
luokan ajo-
neuvot

1.10.1999
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

66 a) Muun kuin EY-tyyppihyväksytyn M1-luokkaan kuuluvan auton renkaina hyväksytään myös FMVSS 109 mukaiset
DOT-merkinnällä varustetut renkaat. Sellaisia saa 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden nopeusluokka on
vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on yli 245 mm mutta alle 635 mm, hyväksyä kuitenkin enintään
direktiivin 2001/43/EY 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa oleviin voimaantuloaikataulujen mukaisiin päivämääriin
saakka.
b) Pinnoitetussa renkaassa tulee olla merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla puolilla pysyvä
merkintä ’’Pinnoitettu – Regummerad’’. Tällaista pinnoitusmerkintää ei vaadita, jos pinnoitettu rengas on E-hyväksytty ja
merkitty tekstillä ’’Retread’’ E-säännön n:o 108 tai 109 mukaisesti.
c) Autossa tai perävaunussa käytettävän henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muuhun
renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksi-
sessa renkaassa renkaan valmistajan sallimaan suurimpaan syvyyteen asti.
d) Nastoitettuun renkaaseen sovelletaan lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön asetusta ajoneuvojen renkaiden nastoista
(408/2003).
67 Direktiivi 2001/43/EY koskee rengastyyppejä, jotka on tarkoitettu 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden
nopeusluokka on vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on yli 245 mm mutta alle 635 mm. Direktiivin
vaatimuksia sovelletaan direktiivin 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa olevien voimaantuloaikataulujen mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Pitää olla:

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

46. Renkaat 92/23/ETY66 30, 54,
64, 108,
109
(pinnoi-
tetut ren-
kaat)

M, N, O 1993

- 2001/43/EY
(vierintämelu)67

117 M, N, O rengastyypit
4.8.2003
uudet ajoneu-
votyypit
4.2.2004 (ks.
lisäksi
alaviite 66)

uudet ajoneu-
vot: 4.2.2005
(ks. lisäksi ala-
viite 66)

- 2005/11/EY 1.1.2006 ei koske
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
66 a) Muun kuin EY-tyyppihyväksytyn M1-luokkaan kuuluvan auton renkaina hyväksytään myös FMVSS 109 mukaiset DOT-
merkinnällä varustetut renkaat. Sellaisia saa 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden nopeusluokka on vähintään 80 km/h
ja joiden vanteen nimellishalkaisija on yli 245 mm mutta alle 635 mm, hyväksyä kuitenkin enintään direktiivin 2001/43/EY 10 a
artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa oleviin voimaantuloaikataulujen mukaisiin päivämääriin saakka.
b) Pinnoitetussa renkaassa tulee olla merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaanmolemmilla puolilla pysyvä merkintä
’’Pinnoitettu – Regummerad’’. Tällaista pinnoitusmerkintää ei vaadita, jos pinnoitettu rengas on E-hyväksytty ja merkitty tekstillä
’’Retread’’ E-säännön n:o 108 tai 109 mukaisesti.
c) Autossa tai perävaunussa käytettävän henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muuhun renkaaseen saa
tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksisessa renkaassa renkaan
valmistajan sallimaan suurimpaan syvyyteen asti.
d) Nastoitettuun renkaaseen sovelletaan lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön asetusta ajoneuvojen renkaiden nastoista (408/2003).
67 Direktiivi 2001/43/EY koskee rengastyyppejä, jotka on tarkoitettu 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden nopeus-
luokka on vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on yli 245 mm mutta alle 635 mm. Direktiivin vaatimuksia
sovelletaan direktiivin 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa olevien voimaantuloaikataulujen mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava Ajoneuvo Voimaantulopäivä

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

E-sääntö luokat,

joita

vaatimus

koskee

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

51.

Paloturvallisuus

95/28/EY 118 yli 22 henki-
lön kuljettami-
seen tarkoite-
tut M3-luokan
ajoneuvot

1.10.1999

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Suomen säädöskokoelmaan n:o 382/2006
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen 39 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta):

Sivulla 1115, sivun alalaitaan lisätään direktiiviviittaukset:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/39/EY (32005L0039); EYVL N:o L 255, 30.9.2005, s. 143
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/40/EY (32005L0040); EYVL N:o L 255, 30.9.2005, s. 146
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/41/EY (32005L0041); EYVL N:o L 255, 30.9.2005, s. 149

Suomen säädöskokoelmaan n:o 404/2006
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttami-

sesta)

Sivulla 1247, johtolauseessa rivillä 3 on:
(203/1982) 22 §:n merkkiä 714 koskeva kohta, sellaisena kuin se on

pitää olla:
(203/1982) 21 §:n merkkiä 573 koskeva kohta ja 22 §:n merkkiä 714 koskeva kohta, sellaisina kuin ne ovat
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Sivulla 1247, johtolauseessa rivillä 7 on:
merkkejä 565-567, 573, 575 ja 576

pitää olla:
merkkejä 565-567, 575 ja 576

Suomen säädöskokoelmaan n:o 459/2006
(Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta)

Sivulla 1347 12 §:n 1 momentin 9 rivillä on:
perusteella vakuutetulle syntyy 10 §:n mukaisesti

Pitää olla:
perusteella vakuutetulle syntyy 11 §:n mukaisesti

Suomen säädöskokoelmaan n:o 462/2006
(Laki työttömyysturvalain muuttamisesta)

Sivulla 1352, voimaantulosäännöksen 1 momentin rivillä 3 on:
tulee kuitenkin voimaan päivänä kuuta 2006

pitää olla:
tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006

Suomen säädöskokoelmaan n:o 709/2006
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista)

Sivulla 2183, 6 §:n viimeinen kappale on:
Tällä asetuksella kumotaan sairaankuljetuksen taksoista 15 päivänä kesäkuuta 2005 annettu liikenne- ja viestintäminis-
teriönministeriön asetus (433/2005).

Pitää olla:
Tällä asetuksella kumotaan sairaankuljetuksen taksoista 15 päivänä kesäkuuta 2005 annettu liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetus (433/2005).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 768/2006
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen 1 liitteen muuttamisesta)

Sivulla 2309, johtolauseessa rivillä 5 on:
sellaisena kuin se on asetuksessa 309/2005, seuraavasti:

Pitää olla:
sellaisena kuin se on asetuksessa 356/2006, seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 966/2006
(Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 2662, 7 §:n otsikko on:
Yhtiön veroihin kuuluvan metsän vertailuarvo

Pitää olla:
Yhtiön varoihin kuuluvan metsän vertailuarvo
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1022/2006
(Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista)

Sivulla 2802, 10§, toisen momentin toisella rivillä on:
...6 §:n 3 momentissa...

Pitää olla:
...6 §:n 2 momentissa...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1027/2006
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta)

Sivulla 2812, 2 § on:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006. Sillä kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta 2
päivänä joulukuuta 2005 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (960/2005).

pitää olla:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007. Sillä kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta 2
päivänä joulukuuta 2005 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (960/2005).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1130/2006
(Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista 2007)

Sivulla 3091, kohdassa Akaan kunta, ortodoksisen seurakunnan tuloveroprosentti on:
1,75

Pitää olla:
2,00

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1165/2006
(Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 3201, johtolauseen rivillä 3 on:
...35 §:n 1 momentti, ...

Pitää olla:
...35 §:n 1 momentin 1 kohta,...

Sivulla 3201, johtolauseen rivillä 5 on:
...35 §:n 1 momentti ja ...

Pitää olla:
...35 §:n 1 momentin 1 kohta ja ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1332/2006
(Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista

annetun valtionneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta)

Sivulla 4046, 1 §:n 1 momentti on:
Seuraavien kuntien syrjäisyyskerroin on 1,05:
Halsua, Haukivuori, Heinävesi, Joutsa, Juuka, Kannonkoski, Karstula, Keitele, Kesälahti, Kuhmoinen, Kustavi, Kuu-
samo, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lestijärvi, Lieksa, Merikarvia, Nurmes, Perho, Pihtipudas, Piippola, Pulkkila, Puumala,
Pyhäjärvi, Rantsila, Reisjärvi, Ristijärvi, Savonranta, Tervola, Utajärvi, Valtimo, Vesanto, Viitasaari, Virolahti ja
Vuolijoki.
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Pitää olla:
Seuraavien kuntien syrjäisyyskerroin on 1,05:
Halsua, Heinävesi, Joutsa, Juuka, Kangasniemi, Kannonkoski, Karstula, Karvia, Keitele, Kesälahti, Kuhmoinen,
Kustavi, Kuusamo, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lestijärvi, Lieksa, Merikarvia, Nurmes, Perho, Pihtipudas, Puumala, Pyhä-
järvi, Rantasalmi, Rantsila, Ristijärvi, Savonranta, Tervola, Utajärvi, Vesanto ja Viitasaari.

Sivulla 4046, 1 §:n 2 momentti on:
Seuraavien kuntien syrjäisyyskerroin on 1,08:
Hyrynsalmi, Ilomantsi, Kemijärvi, Kestilä, Kinnula, Kivijärvi, Kuhmo, Posio, Pudasjärvi, Pyhäntä, Rautavaara, Sodan-
kylä, Suomussalmi, Vaala ja Ylitornio.

Pitää olla:
Seuraavien kuntien syrjäisyyskerroin on 1,08:
Hyrynsalmi, Ilomantsi, Kemijärvi, Kestilä, Kinnula, Kivijärvi, Kuhmo, Piippola, Posio, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäntä,
Rautavaara, Sodankylä, Suomussalmi, Vaala, Valtimo ja Ylitornio.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1388/2006
(Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista)

Sivulla 4209, kohdassa 5 on:
Jos kysymyksessä on ympäristölupa-asia tai ...

Pitää olla:
Jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia tai ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1431/2006
(Laki rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta)

Sivulla 4354 14 §:n 3) kohta on:
3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja
asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen I vastaisesti kohtelee
eläintä julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen, on tuomittava eläinsuojelurikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Pitää olla:
3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja
asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen I vastaisesti

kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen, on tuomittava eläinsuojelurikoksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 307/2007
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön

päätöksen liitteen 9 muuttamisesta)

Sivun 968 alalaidasta puuttuu seuraava viittausmerkintä:
Komission direktiivi 2005/50/EY (32005L0050); EUVL N:o L 210; 12.8.2005, s. 41
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 312/2007
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tiettyjen tuotteiden

eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla)

Sivulla 990 alaviitteessä on:
Komission päätös 2006/656/EY (32006D0656); EUVL N:o L 271, 30.9.2006, s. 71

Pitää olla:
Neuvoston direktiivi 91/67/ETY (31991L0067); EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1
Neuvoston direktiivi 93/54/ETY (31993L0054); EYVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 34
Neuvoston direktiivi 95/22/EY (31995L0022); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 1
Neuvoston direktiivi 98/45/EY (31998L0045); EYVL N:o L 189, 3.7.1998, s. 12
Neuvoston direktiivi 95/70/EY (31995L0070); EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 33
Komission päätös 2002/304/EY (32002D0304); EYVL N:o L 104, 20.4.2002, s. 37
Komission päätös 2002/308/EY (32002D0308); EYVL N:o L 106, 23.4.2002, s. 28
Komission päätös 2003/390/EY (32003D0390); EUVL N:o L 135, 3.6.2003, s. 19
Komission päätös 2004/453/EY (32004D0453); EUVL N:o L 202, 7.6.2004, s. 4

Suomen säädöskokoelmaan n:o 369/2007
(Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 1231, johtolauseessa on:
...lisää ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 22 joulukuuta 2006 antamaansa
päätökseen (1379/2006) 6 §:n 3 momentin...

Pitää olla:
...lisää ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 22 joulukuuta 2006 antamaansa
päätökseen (1379/2006) 6 §:n 4 momentin...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 502/2007
(Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta)

Sivulla 1531, johtolause on:
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 27 päivänä tammikuuta 2006 annetun työjärjestyksen (89/2006) 10 §, sekä
muutetaan 3, 5 ja 6 §, 9, 16, 22 §:n 2 momentti, 27, 33 a, 43 §:n 1 momentti ja 48 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 33
a § asetuksessa 498/2006, seuraavasti:

Pitää olla:
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 27 päivänä tammikuuta 2006 annetun työjärjestyksen (89/2006) 10 §,
muutetaan 3, 5, 6 §:n 13-14 kohta, 9 §:n 9 kohta, 16 §:n 5-6 kohta, 22 §:n 2 momentti, 27, 33 a, 43 §:n 1 momentti ja 48 §:n
1 momentti, sellaisena kuin niistä on 33 a § asetuksessa 498/2006, sekä
lisätään 6 §:ään uusi 15 kohta ja 16 §:ään uusi 7 kohta, seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 518/2007
(Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista

annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1635 johtolauseessa rivillä 5 on:
lisätään asetukseen uusi 3 b §...

Pitää olla:
... lisätään asetukseen uusi 3 a §...

Sivulla 1635 otsikon ″Biosidista torjunta-ainetta koskeva hyväksymishakemus″ edellä on:
3 b §

Pitää olla:
3 a §
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 526/2007
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007)

Sivulla 1666, esittelijän sukunimenä on:
Bondenstam

Pitää olla:
Bondestam

Suomen säädöskokoelmaan n:o 592/2007
(Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta)

Sivulla 1914, 1 §:n 1 momentin 1 rivillä on:
...säädetäänää...

Pitää olla:
...säädetään...

Sivulla 1915, 2 §:n 7 kohdassa 1 rivillä on:
...nautaeläinluettelollaää...

Pitää olla:
...nautaeläinluettelolla...

Sivulla 1915, 4 §:n 1 rivillä on:
...tutkittavaää...

Pitää olla:
...tutkittava...

Sivulla 1915, 5 §:n 2 momentin 3 ja 4 riveillä on:
...elinkeinokeskustenäää...

Pitää olla:
...elinkeinokeskusten...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 594/2007
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministe-

riön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1936, kohdan 1.1.3.6.3 taulukon toisen sarakkeen ensimmäinen rivi on:
Luokka 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L ja UN 0190

pitää olla:
Luokka 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L ja UN 0190

Sivulla 1976, kohdan 2.2.61.1.14 alaviitteen kolmas rivi on:
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Nro L 200, 30.6.1999,

pitää olla:
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Nro L 200, 30.7.1999,

Sivulla 2053, taulukon 9-12 riveillä on:

T2 TP1 LGBF FL 3(E) S2 30 1202

T2 TP1 LGBF AT 3(E) S2 30 1202

T2 TP1 LGBV AT 3(E) 30 1202

T4 TP1 LGBF TU9 FL 2(D1E) S2 S20 33 1203
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pitää olla:

T2 TP1 LGBF TE51 FL 3(E) S2 30 1202

T2 TP1 LGBF TE51 AT 3(E) S2 30 1202

T2 TP1 LGBV TE51 AT 3(E) 30 1202

T4 TP1 LGBF TU9
TU50
TC50
TE50
TM50
TT50

FL 2(D1E) S2 S20 33 1203

Sivulla 2373, pakkaustavan P200 kohta (9) (a) on:
joka viides vuosi luokituskoodien 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ja 4C kaasujen
kuljetukseen tarkoitetuille paineastioille;

pitää olla:
joka viides vuosi luokituskoodien 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ja 4TC kaasujen
kuljetukseen tarkoitetuille paineastioille;

Sivulla 2380, pakkaustavan P200 taulukon 2 nimikkeen 1043 ’’luokituskoodi’’-sarake on:
2A

pitää olla:
4A

Sivulla 2408, kohdan 5.4.1.2.2 (a) neljäs rivi on:
joiden osuus seoksessa on alle 1 %, ei tarvitse mainita (ks. myös kohta 3.1.2.6.1.2).

pitää olla:
joiden osuus seoksessa on alle 1 %, ei tarvitse mainita (ks. myös kohta 3.1.2.8.1.2).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 595/2007
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintämi-

nisteriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 2524, kohdan 2.2.61.1.14 alaviitteen 4 kolmas rivi on:
lähentämisestä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Nro L 200, 30.6.1999). Tämä direktiivi on saatettu

pitää olla:
lähentämisestä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Nro L 200, 30.7.1999). Tämä direktiivi on saatettu

Sivulla 2533, kohdan 2.2.8.1.9 alaviitteen 14 kolmas rivi on:
lähentämisestä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Nro L200, 30.6.1999, sivut 1-68). Tämä direktiivi on saatettu

pitää olla:
lähentämisestä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Nro L 200, 30.7.1999, sivut 1-68). Tämä direktiivi on saatettu

Sivulla 2591, taulukon yhdeksännellä rivillä on:

T4 TP1 LGBF TU9 2 CE7 33 1203

pitää olla:

T4 TP1 LGBF TU9
TU51

2 CE7 33 1203

Sivulla 2918, pakkaustavan P200 kohta (9) a) on:
joka viides vuosi luokituskoodien 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ja 4C kaasujen
kuljetukseen tarkoitetuille paineastioille.

pitää olla:
joka viides vuosi luokituskoodien 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ja 4TC kaasujen
kuljetukseen tarkoitetuille paineastioille.
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Sivulla 2924, pakkaustavan P200 taulukon 2 nimikkeen 1043 ’’luokituskoodi’’-sarake on:
2A

pitää olla:
4A

Sivulla 2936, kohdan 4.1.6.14 viides lähdeviittaus on:
SFS-EN ISO 10297:1999, Liite A.

pitää olla:
SFS-EN ISO 10297:2006, Liite A.

Sivulla 2953, kohdan 5.4.1.2.2 a) viides rivi on:
3.1.2.6.1.2). Seoksen koostumusta ei tarvitse ilmoittaa, kun virallista nimeä

pitää olla:
3.1.2.8.1.2). Seoksen koostumusta ei tarvitse ilmoittaa, kun virallista nimeä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 632/2007
(Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta)

Sivulla 3104, 37 §:ssä on:
...maankäyttö- ja rakennuslain (453/2002)...

pitää olla:
...maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 646/2007
(Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta)

Sivulla 3158 johtolauseessa on:
...muutetaan 11§:n 4 momentti, 17 §, 19 §:n 2 momentin 4 kohta, 20 §, 53 §:n 2 kohta ja 54 §:n 3 kohta, joka samalla
siirretään 2 kohdaksi, sekä

Pitää olla:
...muutetaan 11§:n 4 momentti, 17 §, 19 §:n 2 momentin 4 kohta, 20 §, 53 §:n 2 kohta ja 54 §:n 3 kohta, sekä

Suomen Säädöskokoelmaan n:o 776/2007
ja Suomen säädöskokoelman sopimussarjaan n:o 64/2007, sivulle 729

(Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
annetun asetuksen kumoamisesta)

Sivulla 3671, 1 § on:
Tällä asetuksella kumotaan Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta 1 päivänä tammi-
kuuta 1986 annettu asetus (73/1985).

Pitää olla:
Tällä asetuksella kumotaan Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta 20 päivänä joulu-
kuuta 1985 annettu asetus (1107/1985).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 829/2007
(Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta)

Sivulla 3804, 39 §:ssä on:
...maankäyttö- ja rakennuslain (453/2002)...

Pitää olla:
...maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 901/2007
(Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen

muuttamisesta)

Sivulla 3969, voimaantulosäännöksen 3 momentin riveillä 5-6 on:
markkinoille saattaminen on kiellettyä 18 päivästä huhtikuuta 2008 lukien.

pitää olla:
markkinoille saattaminen on kiellettyä 18 päivästä lokakuuta 2008 lukien.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1093/2007
(Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta)

Sivulla 4417, 6 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdan 1 rivillä on:
... muuhun kuin 2-4 kohdassa...

Pitää olla:
... muuhun kuin 2-5 kohdassa...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1164/2007
(Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta)

Sivulla 4595, 55 §:n 2 momentin johdantokappaleessa on:
55 §
Lesken eläkeoikeus
-------------------------------
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta
ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:
--------------------------------

Pitää olla:
55 §
Lesken eläkeoikeus
-------------------------------
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta
ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:
-------------------------------

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1166/2007
(Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta)

Sivulla 4600, 52 §:n 2 momentin johdantokappaleessa on:
52 §
Lesken eläkeoikeus
-------------------------------
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta
ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:
--------------------------------

Pitää olla:
52 §
Lesken eläkeoikeus
-------------------------------
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta
ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:
--------------------------------
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1168/2007
(Laki merimieseläkelain muuttamisesta)

Sivulla 4604 55 §:n 2 momentin johdantokappaleessa on:
55 §
Lesken eläkeoikeus
-------------------------------
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta
ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:
-------------------------------

Pitää olla:
55 §
Lesken eläkeoikeus
-------------------------------
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta
ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:
-------------------------------

Suomen säädöskokoelman n:o 1170/2007
(Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta)

Sivulla 4610 61 §:n 2 momentin johdantokappaleessa on:
61 §
Lesken eläkeoikeus
-------------------------------
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta
ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:
--------------------------------

Pitää olla:
61 §
Lesken eläkeoikeus
-------------------------------
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta
ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:
-------------------------------

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1377/2007

Sivulla 5251, säädöksen nimike on
Laki sosiaali- ja terveyshuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Pitää olla:
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1464/2007
(Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta)

Sivulla 5647, johtolauseessa on:
kumotaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 17 §,...

Pitää olla:
kumotaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 17 § ja 49-51 §,...
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Suomen säädöskokoelmaan nro 1471/2007
(Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien

tehtävien jakamisesta maistraattien kesken)

Sivulla 5679, 2 §:n 2 momentissa on:
...4 päivänä joulukuuta 2006 annettu sisäasiainministeriön asetus (1134/2007)

Pitää olla:
...4 päivänä joulukuuta 2006 annettu sisäasiainministeriön asetus (1134/2006)

Suomen säädöskokoelmaan nro 22/2008
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta)

Sivulla 80, sivun alalaitaan lisätään direktiiviviittaukset:
Neuvoston direktiivi 2006/96/EY (32006L0096); EUVL N:o L 363; 20.12.2006, s. 81
Komission direktiivi 2007/34/EY (32007L0034); EUVL N:o 155; 15.6.2007, s. 49

Sivulla 80, johtolauseessa rivillä 5 on:
I kohta asetuksessa 1248/2002, seuraavasti;

Pitää olla:
1 kohta asetuksessa 1248/2002, seuraavasti:

Sivulla 81, liitteessä 1 olevan I osan johdanto-osan 1 kohta on:
1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai ostettavan M-,
N- ja O-luokan ajoneuvon tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Pitää olla:
1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai otettavan M-,
N- ja O-luokan ajoneuvon tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Sivulla 82 liitteessä 1 olevan I osan taulukon otsikko on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai

erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi

tai EY-asetus

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä,

EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 267/2008
(Laki autoverolain muuttamisesta)

Sivulla 677, sivun alalaidan esityöviittauksissa on:
HE 16/2008

Pitää olla:
HE 160/2007

Suomen säädöskokoelmaan n:o 268/2008
(Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta)

Sivulla 681, sivun alalaidan esityöviittauksissa on:
HE 16/2008

Pitää olla:
HE 160/2007

Suomen säädöskokoelmaan n:o 299/2008
(Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta)

Sivulla 773, 2 §:ssä on:
6) nuorella viljelijällä rakennetukilain 6 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää;

Pitää olla:
6) nuorella viljelijällä rakennetukilain 6 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää;

Sivulla 780, 22 § 1 momentin rivillä 4 on:
...rakennetukilain 14 §:n 1 momentissa...

Pitää olla:
...rakennetukilain 14 §:n 3 momentissa...

Sivulla 1245 liitteessä 1 olevan I osan taulukon otsikko on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai

erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi

kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle
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Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä, osa

tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi

tai EY-asetus

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä,

EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi

kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Suomen säädöskokoelmaan n:o 346/2008
(Lait ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta)

Sivulla 921, 116 §, oikea palsta, neljäs kappale, 1 virke on:
...30 päivänä huhtikuuta.

Pitää olla:
...30 päivänä huhtikuuta 2009.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 430/2008
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta)

Sivulla 1245 liitteessä 1 olevan I osan taulukon otsikko on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai

erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai

E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi

kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä, osa

tai erillinen

tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi

tai EY-asetus

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat,

joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä,

EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi

kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 509/2008
(L luottotietolain 19 § ja 30 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1471, säädöksen esityöviittauksena mainittu HE 25/2008 on ylimääräinen ja se pitää poistaa virheellisenä.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 556/2008
(Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1776, johdantokappaleen lisätään-kohdassa on:
...4 ja 5 momentti, 28 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa asetuksissa 2/1996 ja 1243/1997, uusi 9 momentti
sekä....

Pitää olla:
... uusi 4 ja 5 momentti sekä...

Sivulla 1782, voimaantulokappaleen 1 momentissa on:
29 §

Pitää olla:
29 §:n 1 momentti

Suomen säädöskokoelmaan n:o 626/2008
(Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston

asetuksen 19 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1990 allekirjoituksena on:
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Pitää olla:
Ministeri Paula Lehtomäki

Suomen säädöskokoelmaan n:o 649/2008
(Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009)

Sivulla 2061, 1 §:n 2 momentin riveillä 2 ja 3 on:
30 päivänä lokakuuta 2008

Pitää olla:
31 päivänä lokakuuta 2008

Sivulla 2069, 30 §:n viimeinen virke on:
Maanhankintaa koskevan tuen hakuaika kuitenkin alkaa 30 päivänä lokakuuta ja päättyy 30 päivänä marraskuuta 2009.

Pitää olla:
Maanhankintaa koskevan tuen hakuaika kuitenkin alkaa 31 päivänä lokakuuta 2008 ja päättyy 30 päivänä marraskuuta
2009.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 658/2008
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista)

Sivulla 2095 johtolauseessa ja 1 §:n 1 momentissa (kolttalain numero) on:
(235/1995)

Pitää olla:
(253/1995)
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 686/2008
(Laki merilain muuttamisesta)

Sivulla 2167, 10a-luku, 1§, 8)-kohdassa sopimusnumerona on:
(SopS /2009)

Pitää olla:
(SopS 4/2009)

Sivun 2301 alalaidasta puuttuu direktiiviviittaus:
Neuvoston direktiivi 2007/74/EY; EUVL N:o L 346, 29.12.2007, s. 6

Sivun 2304 alalaidasta puuttuu direktiiviviittaus:
Neuvoston direktiivi 2007/74/EY; EUVL N:o L 346, 29.12.2007, s. 6

Sivun 2306 alalaidasta puuttuu direktiiviviittaus:
Neuvoston direktiivi 2007/74/EY; EUVL N:o L 346, 29.12.2007, s. 6

Sivuilla 2367-2379 liitteessä 1 olevan I osan taulukon otsikko on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erilli-

nen tekninen

yksikkö

Perusdirek-

tiivi

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat, joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä

tai E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erilli-

nen tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi

tai EY-asetus

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat, joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä,

EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Sivulla 2374 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohdan 2 viimeinen rivi on:

EY N:o 692/200826*

Pitää olla:

EY N:o 692/200826c*
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Sivun 2306 alalaidasta puuttuu direktiiviviittaus:
Neuvoston direktiivi 2007/74/EY; EUVL N:o L 346, 29.12.2007, s. 6

Sivuilla 2367-2379 liitteessä 1 olevan I osan taulukon otsikko on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erilli-

nen tekninen

yksikkö

Perusdirek-

tiivi

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat, joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä

tai E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erilli-

nen tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi

tai EY-asetus

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat, joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä,

EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Sivulla 2374 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohdan 2 viimeinen rivi on:

EY N:o 692/200826*

Pitää olla:

EY N:o 692/200826c*

Suomen säädöskokoelmaan n:o 737/2008
(Laki arvonlisäverolain muuttamisesta)

Sivun 2306 alalaidasta puuttuu direktiiviviittaus:
Neuvoston direktiivi 2007/74/EY; EUVL N:o L 346, 29.12.2007, s. 6
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 738/2008
(Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain

muuttamisesta)

Sivuilla 2367-2379 liitteessä 1 olevan I osan taulukon otsikko on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erilli-

nen tekninen

yksikkö

Perusdirek-

tiivi

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat, joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä

tai E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erilli-

nen tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi

tai EY-asetus

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat, joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä,

EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Sivulla 2374 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohdan 2 viimeinen rivi on:

EY N:o 692/200826*

Pitää olla:

EY N:o 692/200826c*

Suomen säädöskokoelmaan n:o 739/2008
(Laki valmisteverotuslain muuttamisesta)

Sivun 2306 alalaidasta puuttuu direktiiviviittaus:
Neuvoston direktiivi 2007/74/EY; EUVL N:o L 346, 29.12.2007, s. 6
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 757/2008
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen 16 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta)

Sivuilla 2367-2379 liitteessä 1 olevan I osan taulukon otsikko on:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erilli-

nen tekninen

yksikkö

Perusdirek-

tiivi

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat, joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä

tai E-sääntöä vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Pitää olla:

Vaatimus,

järjestelmä,

osa tai erilli-

nen tekninen

yksikkö

Perusdirektiivi

tai EY-asetus

Vastaava

E-sääntö

Ajoneuvo-

luokat, joita

vaatimus

koskee

Voimaantulopäivä

Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä,

EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta

- muutosdirektiivit uudelle

ajoneuvo-

tyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

uudelle

ajoneu-

votyypille

ensi kertaa

käyttöön

otettavalle

ajoneuvolle

Sivulla 2374 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohdan 2 viimeinen rivi on:

EY N:o 692/200826*

Pitää olla:

EY N:o 692/200826c*

Suomen säädöskokoelmaan n:o 874/2008
(Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista)

Sivulla 2737, maksutaulukon kohdasta II ASIAKIRJAPALVELUT, 2. MUU ASIAKIRJAPALVELU, rivien 3 ja 4 välistä
puuttuu:

Päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain 2 §:n perusteella 50 ≠/päätös

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1089/2008
(Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta)

Sivulla 2737, maksutaulukon kohdasta II ASIAKIRJAPALVELUT, 2. MUU ASIAKIRJAPALVELU, rivien 3 ja 4 välistä
puuttuu:

Päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain 2 §:n perusteella 50 ≠/päätös
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Sivulla 3427, 15§:n 3)-kohta on:
3) pystykaupan osalta 15 sekä hankinta- ja käteiskaupan osalta 10 prosenttia, jos suoritus perustuu tammikuun 1 päivän
2010 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja suoritus maksetaan tammikuun 1 päivän 2011 ja
joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana.

Pitää olla:
3) pystykaupan osalta 15 sekä hankinta- ja käteiskaupan osalta 10 prosenttia, jos suoritus perustuu tammikuun 1 päivän
2010 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja suoritus maksetaan tammikuun 1 päivän 2010 ja
joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 94/2009
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 310, asetuksen johtolauseessa on:
muutetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 29 päivänä tammikuuta 2009
annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (36/2009) 2, 4 ja 9 § sekä liite 3, sekä

Pitää olla:
muutetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 29 päivänä tammikuuta 2009
annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (36/2009) 2 ja 4 § sekä liite 3, sekä

103



Suomen säädöskokoelmaan n:o 111/2009
(Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta)

Sivulta 372 alkavasta säädöksestä puuttui seuraava saamenkielinen käännös:

 

 
 
 Saamenkielinen käännös 
 

Nr 111 

Stáhtaráñi ásahus 
ealliguovdasaš lassidoarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2009/2010 ovddas 

Addojuvvon Helssegis njukčamánu 5 beaivve 2009 
————— 

 
Stáhtaráñi mearrádusa mielde, mii lea dahkkon eanan- ja meahccedoalloministeriija ovdan-

buktojumis, mearriduvvo eanan- ja šaddogárdedoalu álbmotlaš doarjagiin juovlamánu 28 
beaivve 2001 addojun lága (1559/2001) 14 §` 3 momeantta vuoñul: 

 
1 § 

Heivehansuorgi 
Eanan- ja šaddogárdedoalu álbmotlaš doar-

jagiin addojun lága (1559/2001) 14 §: s 
dárkkuhuvvon doarjjan sáhttá fásta Suomas 
orru boazoeaiggádiidda máksojuvvot stáhta 
bušeahttaárvalusas jahkái 2009 eanan- ja 
šaddogárdedoalu álbmotlaš doarjagii čuju-
huvvon váriin boazodoallojagis 2009/2010 
ealliguovdasaš doarjja dañi lági mielde go 
dán ásahusas mearriduvvo.  

 
2 § 

Doarjjaoažžu 
Doarjja máksojuvvo jagi 2009:s mákso-

jupmái boahtti davvidoarjagis addojuvvon 
stáhtaráñi ásahusas (41/2009) dárkkuhuvvon 
guovlluin C 3 ja C 4 boazodoalus bargi bor-
ramušveagaide.  

Boarramušvehkii gullevažžan gehččojuvv-
ojit náittosguimmežat sihke dakkár náit-
toslágán diliin oktasaš dállodoalus náital-
keahttá bistevaččat orru olbmot, geat leaba 

ovdal leamaš gaskaneaska náittoslihtus dehe 
geain lea dehe lea leamaš oktasaš mánná. 
Borramušvehkii gullet maid ovdal máin-
našuvvon náittosguimmežiid seamma dállo-
doalus orru oktasaš mánát ja biebmománát, 
geat eai leat deavdán 18 jagi ovdal dan ka-
leanddarjagi álggu, goas doarjja ohccojuvvo. 
Boarramušveahkan gehččojuvvo maid juo-
gekeahtes jápminbeassi.  

Doarjaga oažžuma eaktun lea, ahte borra-
mušvehkii gullevaš olbmot dehe dat olbmot, 
geaid eaiggáduššan bohccuid ovddas doarjja 
ohccojuvvo, eai leat deavdán 65 jagi ovdal 
dan kaleanddarjagi álgima, goas doarjja ohc-
cojuvvo. Doarjaga oažžuma eaktun lea maid, 
ahte doarjjaoažžu doallá muituimerkejumiid 
iežas boazodoalu boañuin ja goluin.  
 

3 § 
Doarjjadohkálaš eallobohccot 

Doarjaga oažžuma eaktun lea, ahte boar-
ramušvehkii gullevaš olbmot oamastit boazo-
logahallamiid (848/1990) mielde boazodoal-
lojagi nogadettiin oktiibuot unnimusat 80 
bohcco.  
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Doarjagii vuoigadahtton elliid oamastan-
rievtti ja meari vuoññun lea boazodoallojagi 
2008/2009 áigemearis ráhkaduvvon boazolo-
gahallan. Boazodoallojagi 2008/2009 áigge 
dahkkojuvvon boazogávppit sáhttet váldo-
juvvot vuhtii doarjaga mieñiheamis. 

Doarjja ii máksojuvvo dain eallobohccuin, 
mat mannet badjel bálgesiidda dehe daid oso-
laččaide mearriduvvon lobálaš eallobohccuid 
meriin. Jos bálgesa eallobohccuid mearri 
manná badjel bálgesii mearriduvvon stuori-
mus lobálaš eallobohccuid meari, geahpi-
duvvo borramušveagaid doarjjadohkálaš eal-
lobohccuid mearri liigebohccuid ovddas 
seamma gori mielde go borramušveagat oa-
mastit eallobohccuid bálgesis. Eallobohccuid 
meari báhcin 1 momeanttas mearriduvvon 
meari unnibun ii eastte doarjaga mieñiheami 
borramušvehkii báhcán eallobohccuid meari 
vuoñul, jos borramušveagas leat leamaš ov-
dal geahpideami unnimusat 1 momeanttas 
mearriduvvon mearri. 

Doarjja ii máksojuvvo maid dain eallo-
bohccuin, maid osolaš livččii galgan njuov-
vat bálgesa dohkkehan jahkásaš njuov-
vanplánaid mielde (njuovvanreasta-boazu). 
Jos borramušveaga njuovvanreasta-bohccuid 
mearri lea badjel golbma proseantta eallo-
bohccuid mearis, ii doarjja máksojuvvo bor-
ramušvehkii ollenge.  
 

4 § 
Doarjjamearri 

Doarjaga sturrodat lea eanemusat 27 euro 
eallobohcco guovdu.  
 

5 § 
Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui njukčamánu 11 
beaivve 2007. 

 
Helssegis njukčamánu 5 beaivve 2009  

 
Eanan- ja meahccedoalloministtar Sirkka-Liisa Anttila 

 
 
 

Ráññádalli virgeolmmoš Esa Hiiva 

Suomen säädöskokoelmaan n:o 132/2009
(Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 25 a ja 25 b §:n muuttamisesta)

Sivulla 429, johtolauseen viimeinen kappale on:
lisätään 25 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 286/2006, uusi 3 momentti seuraavasti:

Pitää olla:
lisätään 25 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 984/2008, uusi 4 momentti seuraavasti:

Sivulla 429, lain voimaantulosäännös on:
Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2009.

Pitää olla:
Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2009.
Lain 25 a § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Sivulla 2891, 3§:n viimeisellä rivillä on:
... asetus (1071/2009).
Pitää olla:
... asetus (1071/2008).
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 135/2009
(Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta)

Sivulla 434, 7 §:n 2 momentin 6 rivillä on:
1) liikennevakuutuslakiin (297/1959);

Pitää olla:
1) liikennevakuutuslakiin (279/1959);

Suomen säädöskokoelmaan n:o 172/2009
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä)

Sivulla 1918 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 0332 aineen tiedot ovat:

0332 LOUHINTARÄJÄHDYSAINEET,
TYYPPI E

1 1.5D 1.5 617 LQ0 E0 PP61
PP62
PP65

MP20

pitää olla:

0332 LOUHINTARÄJÄHDYSAINEET,
TYYPPI E

1 1.5D 1.5 617 LQ0 E0 P116
IBC100

PP61
PP62
PP65

MP20
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Sivulla 2166 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeroiden 3257 - 3264 aineiden tiedot ovat:

3257 KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA
OLEVA NESTE, N.O.S., vähintään
100 °C lämpötilassa, tai jos aineella on
leimahduspiste, tätä alemmassa
lämpötilassa (mukaan lukien sulassa
muodossa olevat metallit tai suolat
jne.), täytetty yli 190 °C lämpötilassa

9 M9 III 9 274
580
643

LQ0 E0 P099
IBC99

3257 KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA
OLEVA NESTE, N.O.S., vähintään
100 °C lämpötilassa, tai jos aineella on
leimahduspiste, tätä alemmassa
lämpötilassa (mukaan lukien sulassa
muodossa olevat metallit tai suolat
jne.), täytetty enintään 190 °C
lämpötilassa

9 M10 III 9 274
580
643

LQ0 E0 P099
IBC99

3258 KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA
OLEVA KIINTEÄ AINE, N.O.S.,
vähintään 240 °C lämpötilassa

8 C8 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3259 AMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai
POLYAMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.

8 C8 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3259 AMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai
POLYAMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.

8 C8 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3259 AMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai
POLYAMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.

8 C2 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3260 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, EPÄORGAANINEN,
N.O.S.

8 C2 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3260 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, EPÄORGAANINEN,
N.O.S.

8 C2 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3260 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, EPÄORGAANINEN,
N.O.S.

8 C4 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3261 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

8 C4 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3261 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

8 C4 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3261 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

8 C6 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3262 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C6 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3262 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C6 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3262 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C8 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3263 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C8 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10
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3263 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C8 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3263 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C1 I 8 274 LQ0 E0 P001 MP8
MP17

3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
EPÄORGAANINEN, N.O.S.

8 C1 II 8 274 LQ22 E2 P001
IBC02

MP15

3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
EPÄORGAANINEN, N.O.S.

8 C1 III 8 274 LQ7 E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19
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pitää olla:

3257 KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA
OLEVA NESTE, N.O.S., vähintään
100 °C lämpötilassa, tai jos aineella on
leimahduspiste, tätä alemmassa
lämpötilassa (mukaan lukien sulassa
muodossa olevat metallit tai suolat
jne.)

9 M9 III 9 274
580
643

LQ0 E0 P099
IBC99

3258 KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA
OLEVA KIINTEÄ AINE, N.O.S.,
vähintään 240 °C lämpötilassa

9 M10 III 9 274
580
643

LQ0 E0 P099
IBC99

3259 AMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai
POLYAMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.

8 C8 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3259 AMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai
POLYAMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.

8 C8 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3259 AMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai
POLYAMIINIT, KIINTEÄT,
SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.

8 C8 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3260 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, EPÄORGAANINEN,
N.O.S.

8 C2 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3260 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, EPÄORGAANINEN,
N.O.S.

8 C2 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3260 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, EPÄORGAANINEN,
N.O.S.

8 C2 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3261 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

8 C4 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3261 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

8 C4 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3261 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE,
HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

8 C4 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3262 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C6 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3262 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C6 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3262 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C6 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10

3263 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C8 I 8 274 LQ0 E0 P002
IBC07

MP18

3263 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C8 II 8 274 LQ23 E2 P002
IBC08

B4 MP10

3263 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN,
N.O.S.

8 C8 III 8 274 LQ24 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 MP10
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3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
EPÄORGAANINEN, N.O.S.

8 C1 I 8 274 LQ0 E0 P001 MP8
MP17

3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
EPÄORGAANINEN, N.O.S.

8 C1 II 8 274 LQ22 E2 P001
IBC02

MP15

Sivulla 2167 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeroiden 3257 - 3264 aineiden tiedot ovat:

T3 TP3 TP29 LGAV TU35
TE6
TE14

3 VW12 CW17
CW31

99 3257

3 VW13 CW31 99 3257

T6 TP33 S10AN
L10BH

TU38
TE22

1 W10
W12

88 3258

T3 TP33 SGAN
L4BN

2 W11 CE10 80 3259

T1 TP33 SGAV
L4BN

3 VW9 CE11 80 3259

T6 TP33 S10AN 1 W10
W12

88 3259

T3 TP33 SGAN 2 W11 CE10 80 3260

T1 TP33 SGAV 3 VW9 CE11 80 3260

T6 TP33 S10AN
L10BH

TU38
TE22

1 W10
W12

88 3260

T3 TP33 SGAN
L4BN

2 W11 CE10 80 3261

T1 TP33 SGAV
L4BN

3 VW9 CE11 80 3261

T6 TP33 S10AN
L10BH

TU38
TE22

1 W10
W12

88 3261

T3 TP33 SGAN
L4BN

2 W11 CE10 80 3262

T1 TP33 SGAV
L4BN

3 VW9 CE11 80 3262

T6 TP33 S10AN
L10BH

TU38
TE22

1 W10
W12

88 3262

T3 TP33 SGAN
L4BN

2 W11 CE10 80 3263

T1 TP33 SGAV
L4BN

3 VW9 CE11 80 3263

T14 TP2 TP27 L10BH TU38
TE22

1 88 3263

T11 TP2 TP27 L4BN 2 CE6 80 3264

T7 TP1 TP28 L4BN 3 CE8 80 3264
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pitää olla:

T3 TP3 TP29 LGAV TU35
TE6
TE14

3 VW12 CW17
CW31

99 3257

3 VW13 CW31 99 3258

T6 TP33 S10AN
L10BH

TU38
TE22

1 W10
W12

88 3259

T3 TP33 SGAN
L4BN

2 W11 CE10 80 3259

T1 TP33 SGAV
L4BN

3 VW9 CE11 80 3259

T6 TP33 S10AN 1 W10
W12

88 3260

T3 TP33 SGAN 2 W11 CE10 80 3260

T1 TP33 SGAV 3 VW9 CE11 80 3260

T6 TP33 S10AN
L10BH

TU38
TE22

1 W10
W12

88 3261

T3 TP33 SGAN
L4BN

2 W11 CE10 80 3261

T1 TP33 SGAV
L4BN

3 VW9 CE11 80 3261

T6 TP33 S10AN
L10BH

TU38
TE22

1 W10
W12

88 3262

T3 TP33 SGAN
L4BN

2 W11 CE10 80 3262

T1 TP33 SGAV
L4BN

3 VW9 CE11 80 3262

T6 TP33 S10AN
L10BH

TU38
TE22

1 W10
W12

88 3263

T3 TP33 SGAN
L4BN

2 W11 CE10 80 3263

T1 TP33 SGAV
L4BN

3 VW9 CE11 80 3263

T14 TP2 TP27 L10BH TU38
TE22

1 88 3264

T11 TP2 TP27 L4BN 2 CE6 80 3264
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Sivulla 2168 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeroiden 3264 – 3269 aineiden tiedot ovat:

3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
EPÄORGAANINEN, N.O.S.

8 C3 I 8 274 LQ0 E0 P001 MP8
MP17

3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
ORGAANINEN, N.O.S.

8 C3 II 8 274 LQ22 E2 P001
IBC02

MP15

3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
ORGAANINEN, N.O.S.

8 C3 III 8 274 LQ7 E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
ORGAANINEN, N.O.S.

8 C5 I 8 274 LQ0 E0 P001 MP8
MP17

3266 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C5 II 8 274 LQ22 E2 P001
IBC02

MP15

3266 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C5 III 8 274 LQ7 E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3266 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C7 I 8 274 LQ0 E0 P001 MP8
MP17

3267 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C7 II 8 274 LQ22 E2 P001
IBC02

MP15

3267 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C7 III 8 274 LQ7 E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3267 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

9 M5 III 9 280
289

LQ0 E0 P902
LP902

3268 TURVATYYNYN
KAASUNKEHITTIMET tai
TURVATYYNYMODUULIT tai
TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET

3 F1 II 3 236
340

LQ6 E0 P302
R001

3269 POLYESTERIHARTSI,
MONIKOMPONENTTIPAKKAUS

3 F1 III 3 236
340

LQ7 E0 P302
R001

3269 POLYESTERIHARTSI,
MONIKOMPONENTTIPAKKAUS

3 F1 III 3 236
340

LQ7 E0 P302
R001

3270 NITROSELLULOOSAMEMBRAANI-
SUODATTIMET, enintään 12,6 %
typpeä kuivapainosta sisältävä

4.1 F1 II 4.1 237
286

LQ8 E2 P411 MP11
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pitää olla:

3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
EPÄORGAANINEN, N.O.S.

8 C1 III 8 274 LQ7 E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
ORGAANINEN, N.O.S.

8 C3 I 8 274 LQ0 E0 P001 MP8
MP17

3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
ORGAANINEN, N.O.S.

8 C3 II 8 274 LQ22 E2 P001
IBC02

MP15

3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN,
ORGAANINEN, N.O.S.

8 C3 III 8 274 LQ7 E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3266 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C5 I 8 274 LQ0 E0 P001 MP8
MP17

3266 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C5 II 8 274 LQ22 E2 P001
IBC02

MP15

3266 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C5 III 8 274 LQ7 E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3267 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C7 I 8 274 LQ0 E0 P001 MP8
MP17

3267 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C7 II 8 274 LQ22 E2 P001
IBC02

MP15

3267 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ
NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.

8 C7 III 8 274 LQ7 E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3268 TURVATYYNYN
KAASUNKEHITTIMET tai
TURVATYYNYMODUULIT tai
TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET

9 M5 III 9 280
289

LQ0 E0 P902
LP902

3269 POLYESTERIHARTSI,
MONIKOMPONENTTIPAKKAUS

3 F1 II 3 236
340

LQ6 E0 P302
R001

3269 POLYESTERIHARTSI,
MONIKOMPONENTTIPAKKAUS
(viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4
mukaan)

3 F1 III 3 236
340

LQ7 E0 P302
R001

3269 POLYESTERIHARTSI,
MONIKOMPONENTTIPAKKAUS

3 F1 III 3 236
340

LQ7 E0 P302
R001
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Sivulla 2169 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeroiden 3264 – 3269 aineiden tiedot ovat:

T14 TP2 TP27 L10BH TU38
TE22

1 88 3264

T11 TP2 TP27 L4BN 2 CE6 80 3265

T7 TP1 TP28 L4BN 3 CE8 80 3265

T14 TP2 TP27 L10BH TU38
TE22

1 88 3265

T11 TP2 TP27 L4BN 2 CE6 80 3266

T7 TP1 TP28 L4BN 3 CE8 80 3266

T14 TP2 TP27 L10BH TU38
TE22

1 88 3266

T11 TP2 TP27 L4BN 2 CE6 80 3267

T7 TP1 TP28 L4BN 3 CE8 80 3267

4 CE2 90 3267

2 CE7 33 3268

3 CE4 33 3269

3 CE4 30 3269

pitää olla:

T7 TP1 TP28 L4BN 3 CE8 80 3264

T14 TP2 TP27 L10BH TU38
TE22

1 88 3265

T11 TP2 TP27 L4BN 2 CE6 80 3265

T7 TP1 TP28 L4BN 3 CE8 80 3265

T14 TP2 TP27 L10BH TU38
TE22

1 88 3266

T11 TP2 TP27 L4BN 2 CE6 80 3266

T7 TP1 TP28 L4BN 3 CE8 80 3266

T14 TP2 TP27 L10BH TU38
TE22

1 88 3267

T11 TP2 TP27 L4BN 2 CE6 80 3267

T7 TP1 TP28 L4BN 3 CE8 80 3267

4 CE2 90 3268

2 CE7 33 3269

3 CE4 33 3269

3 CE4 30 3269

Suomen säädöskokoelman n:o 174/2009
(Ilmailulaki)

Sivulla 5730, 144 §:ssä on:
Siltä osin kuin asetusta ei sovelleta tai asetuksessa
ei säädetä vakuutukseen liittyvistä seikoista,
sovelletaan 142 §:ää.

Pitää olla:
Siltä osin kuin asetusta ei sovelleta tai asetuksessa
ei säädetä vakuutukseen liittyvistä seikoista,
sovelletaan 145 §:ää.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 219/2009
(Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä

verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita)

Sivulla 2891, 3§:n viimeisellä rivillä on:
... asetus (1071/2009).
Pitää olla:
... asetus (1071/2008).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 263/2009
(Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 3136, 8§:n 1 momentin 7) kohta on:
varmistettava, että ajoneuvossa mukana pidettäviksi säädetyt ja kirjallisissa turvaohjeissa kuljettajalle määrätyt varusteet
ovat ajoneuvossa.

Pitää olla:
varmistettava, että ajoneuvossa mukana pidettäviksi säädetyt ja kirjallisissa turvallisuusohjeissa kuljettajalle määrätyt
varusteet ovat ajoneuvossa.

(Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 318/2009
(Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta)

Sivulla 3273 liitteessä on:
Syysvehnä: Arktika

Reetta
Rehti
Urho
Veeti

Pitää olla:
Syysvehnä: Arktika

Rehti
Urho
Veeti

Sivulla 3273 liitteessä on:
Syysruis: Kartano

Riihi

Pitää olla:
Syysruis: Kartano

Reetta
Riihi

Suomen säädöskokoelmaan n:o 319/2009
(Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta

annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 3275, johtolauseessa on:
14 §:n 3 momentti

pitää olla
14 §:n 2 momentti
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 346/2009
(Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten sineteistä ja leimoista)

Sivulla 3345, 3§:n 1 momentin 2)-kohta on:
2) ministeriöt, korkein oikeus, korkein hal-
linto-oikeus, valtakunnansyyttäjä sekä Valta-
kunnansyyttäjävirasto käyttävät puristesinet-
tiä, jonka halkaisija on 65 millimetriä, ja sekä
paperi- että lakkasinettiä ja leimoja, joiden
halkaisija on 45 millimetriä. Ministeriö, jolla
ei ole puristesinettiä, voi käyttää valtioneu-
voston pientä paperisinettiä;

Pitää olla:
2) ministeriöt, valtioneuvoston oikeuskansleri
ja oikeuskanslerinvirasto, korkein oikeus,
korkein hallinto-oikeus, valtakunnansyyttäjä
sekä Valtakunnansyyttäjävirasto käyttävät
puristesinettiä, jonka halkaisija on 65 millimetriä,
ja sekä paperi- että lakkasinettiä ja
leimoja, joiden halkaisija on 45 millimetriä.
Ministeriö, jolla ei ole puristesinettiä, voi
käyttää valtioneuvoston pientä paperisinettiä;

Suomen säädöskokoelmaan n:o 487/2009
(Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta))

Sivulla 3676, 45 §:n 1 momentti on virheellisesti jaettu kahteen kappaleeseen.
Momentin pitää olla yhtä yhtenäistä kappaletta.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 579/2009
(Laki käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdan ja 19 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta)

Sivulla 3955, säädösnimikkeen alla olevasta antopäivämäärästä puuttui vuosiluku 2009.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 588/2009
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä)

Sivulla 3973, 1 §:n 3 momentin 1 rivillä on:
Tätä asetus ei sovelleta...

Pitää olla:
Tätä asetusta ei sovelleta...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 727/2009
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista)

Sivulla 4376, 1 §:n 1 momentissa on:
... sekä kolttalain (235/1995) mukaisesti.

Pitää olla:
... sekä kolttalain (253/1995) mukaisesti.

Sivulla 4376, johtolauseessa on:
... 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (235/1995) 19 §:n 1 momentin ...

Pitää olla:
... 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 19 §:n 1 momentin ...

Sivulla 4620, johtolauseen rivillä 6 on:
... 25 f §:n 6 momentti, ...

Pitää olla:
... 25 f §:n 5 momentti, ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 803/2009
(Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta)

Sivulla 4620, johtolauseen rivillä 6 on:
... 25 f §:n 6 momentti, ...

Pitää olla:
... 25 f §:n 5 momentti, ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1074/2009
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista)

Sivulla 5202 liitteessä kohta 7. on:
7. Poikkeuslupa turpeen, hakkeen, elävien eläinten tai puutavaran kuljetukseen
rakennetun kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmän käyttöön tiellä siitä huolimatta,
että vetoauton tai perävaunun taikka yhdistelmällä kuljetettavan vaihtokuormatilan
ulkoleveys ylittää 2,55 metriä ja sisäleveys 2,51 metriä

Pitää olla:
7. Poikkeuslupa turpeen, hakkeen, elävien eläinten tai puutavaran kuljetukseen
rakennetun kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmän käyttöön tiellä siitä huolimatta,
että vetoauton tai perävaunun taikka yhdistelmällä kuljetettavan vaihtokuormatilan
ulkoleveys ylittää 2,55 metriä,

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1128/2009
(Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 5449, johtolauseen riveillä 6 ja 7 on:
...26 § 1 momentti...

Pitää olla:
...26 §:n 1 momentin 4 kohta...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1169/2009
(Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta)

Sivulla 5596, kohdassa 2 on:
Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön 3.1 kohdassa
määritellyillä alueilla:

pitää olla:
Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön 1 kohdassa
määritellyillä alueilla:

Sivulla 5597, kohdassa 5 on:
Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön kohdassa 3.1
määritellyillä alueilla:

pitää olla:
Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön kohdassa 1
määritellyillä alueilla:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1453/2009
(Laki nuorisolain 3 ja 14 §:n muuttamisesta)

Sivulla 6486 lain antopäivä on:
Annettu Helsingissä 22 joulukuuta

Pitää olla:
Annettu Helsingissä 22 joulukuuta 2009

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1668/2009
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luotettavasta todisteesta eräissä Suomen sisäisissä tavaran tiekuljetuksissa)

Sivulla 7053, johtolauseen loppu on:
...6 a momentin nojalla:

pitää olla:
...6 a § 3 momentin nojalla:
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1672/2009
(Merenkulun ympäristönsuojelulaki)

Sivulla 7070, 4 luvun 9 §:n 4 momentti on:
Esipesuun ja lastitilojen tuulettamiseen sovelletaan MARPOL 73/79 -yleissopimuksen II liitteen määräyksiä. Liikenteen
turvallisuusvirasto voi antaa vapautuksia esipesusta ja määräyksiä lastin jäännösten tuulettamisesta II liitteen mukaisesti.

Pitää olla:
Esipesuun ja lastitilojen tuulettamiseen sovelletaan MARPOL 73/78 -yleissopimuksen II liitteen määräyksiä. Liikenteen
turvallisuusvirasto voi antaa vapautuksia esipesusta ja määräyksiä lastin jäännösten tuulettamisesta II liitteen mukaisesti.

Sivulla 7073, 6 luvun 5 §:n 3 momentin perään lisätään piste.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1769/2009
(Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa

koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista)

Sivulla 7387, 7 § Voimaantulosäännökset-kohdassa on:
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Pitää olla:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1776/2009
(Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista)

Sivulla 7400, säädöksen nimike on:
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista

pitää olla:
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuk-
sen 1 §:n muuttamisesta

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1798/2009
(Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 7487, johtolauseen muutetaan-kohdan rivillä 1 on:
...22 päivänä marraskuuta 2005...

pitää olla:
...22 päivänä syyskuuta 2005...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1837/2009
(Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä)

Sivulla 7593, 6§:n 1 momentti on:
Aluestrategia laaditaan yhteistyössä alueviranomaisten ja muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten.

pitää olla:
Aluestrategia laaditaan yhteistyössä alueviranomaisten ja muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 55/2010
(Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta)

Sivulla 416, 2 §:n 2 momentissa on:
Tällä asetuksella kumotaan pysäköintivirhemaksusta 8 päivänä kesäkuuta 2009 annettu sisäasiainministeriön asetus
(404/2009), sellaisena kun se on asetuksessa 680/2009.

pitää olla:
Tällä asetuksella kumotaan pysäköintivirhemaksusta 8 päivänä kesäkuuta 2009 annettu sisäasiainministeriön asetus
(449/2009), sellaisena kun se on asetuksessa 680/2009.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 114/2010
(Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun

ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 581 (Antopäiväys) on:
Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2009

Pitää olla:
Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 115/2010
(Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta,
markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen 2 ja 4 §:n sekä liitteiden 1 ja 2)

Sivulla 615, liitteen 2 taulukon sarakkeessa A on:
3

Pitää olla:
1

Suomen säädöskokoelmaan n:o 182/2010
(Valmisteverolaki)

Sivun 772 alalaidan esityöviittauksiin lisätään:
Neuvoston direktiivi 2008/118/EY; EUVL N:o L 9, 14.1.2009, s. 12

Suomen säädöskokoelmaan n:o 183/2010
(Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain

27 §:n muuttamisesta)

Sivun 804 alalaidan esityöviittauksiin lisätään:
Neuvoston direktiivi 2008/118/EY; EUVL N:o L 9, 14.1.2009, s. 12

Suomen säädöskokoelmaan n:o 194/2010
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja

rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta)

Sivulla 819, johtolause, muuttaa-kohdan 2 rivillä on:
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (496/2005)

Pitää olla:
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005)
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 243/2010
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden

rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista)

Sivulla 946, 13 §:n 2 momentissa on:
Tällä asetuksella kumotaan tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaati-
muksista 2 päivänä marraskuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (848/2005) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

Pitää olla:
Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksen (848/2005) mukainen tuettavaa rakentamista
koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 27 päivänä lokakuuta 2005 annettu maa- ja
metsätalousministeriön asetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 249/2010
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta

annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta )

Sivulla 982 on:
Liite 4

Pitää olla:
Liite 5

Suomen säädöskokoelmaan n:o 397/2010
(Laki ulosottokaaren 3 luvun 5 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1513, 5§:n 2 momentin rivi 4 on:
... eräistä ratkaisuistaan annetun lain (372/2010) 4 §:n nojalla.

Pitää olla:
... eräistä ratkaisuistaan annetun lain (373/2010) 4 §:n nojalla.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 463/2010
(Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvon-

nasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1715, johtolauseessa on:
...lisätään13 §:ään uusi 3 momentti,...

Pitää olla:
...lisätään13 §:ään uusi 4 momentti,...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 673/2010
(Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta)

Sivulla 2328, liitteen taulukossa 2 on:
Vesikourun reunan enimmäispituus (cm) poikasta kohden

Pitää olla:
Vesikourun reunan vähimmäispituus (cm) poikasta kohden
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 698/2010
(Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 2437, 1 §:n otsikko on:
Tupakkalaki

Pitää olla:
Lain nimike on
Tupakkalaki

Suomen säädöskokoelmaan n:o 767/2010
(Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta)

Sivulla 2595, 103 §, rivillä 3 on:
...rikkomuksista annetussa laissa (754/2010).

Pitää olla:
... rikkomuksista annetussa laissa (756/2010).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 831/2010
(Valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta)

Sivulla 2771, asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa on:
2) ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä ympäristö-
lupa tai siihen verrattava ympäristölupamenettelyasetuksen (772/1992) 1 §:ssä tarkoitetun laitoksen ilmansuojeluilmoi-
tuksen tarkastamisratkaisu, joka on tehty ennen ympäristölupamenettelylain voimaantuloa voimassa olleiden ilmansuo-
jelulain (67/1982) säännösten perusteella; tai

Pitää olla:
2) ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukainen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa tai siihen verrattava
ympäristölupamenettelyasetuksen (772/1992) 1 §:ssä tarkoitetun laitoksen ilmansuojeluilmoituksen tarkastamisratkaisu,
joka on tehty ennen ympäristölupamenettelylain voimaantuloa voimassa olleiden ilmansuojelulain (67/1982) säännösten
perusteella; tai

Suomen säädöskokoelmaan n:o 868/2010

Sivulla 2833, asetuksen johtolauseessa on:
muutetaan vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen (1022/2006) 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §,

6 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 10 §, 11 §, 12 §:n 1 momentti ja liite 1, sellaisina kuin niistä
ovat 3 ja 4 § osaksi asetuksessa 342/2009, 6 § osaksi asetuksissa 342/2009 ja 1818/2009 sekä 10 § osaksi asetuksessa
1818/2009, ja

lisätään 3 §:ään uusi 5 kohta, uusi 6 a, 6 b ja 9 a § sekä liite 3, seuraavasti:

Pitää olla:
muutetaan vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen (1022/2006) 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §,

6 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 10 §, 11 §, 12 §:n 1 momentti ja liitteen 1 A, B, C ja D kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4 § osaksi asetuksessa 342/2009, 6 § osaksi asetuksissa 342/2009 ja 1818/2009 sekä 10 § osaksi
asetuksessa 1818/2009, ja

lisätään 3 §:ään uusi 5 kohta, uusi 6 a, 6 b ja 9 a § sekä liite 3, seuraavasti:
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 869/2010
(Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 2845, asetuksen johtolause on:
muutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen (1040/2006) 3 §:n 1 momentti,
4 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 10 §:n
1 momentti, 11 §, 12 §:n 3 momentti, 13 §, 14 §, 14 a §, 14 c §:n 1 momentti, 15 §, 17 §:n
2 momentti, 18 §, 21 §, 22 §, 24 §:n 1 momentin 1 kohta, 26 § 1 momentti, liitteen 5 kohta 2
ja 4, sellaisina kuin niistä ovat 7 ja 8 § osaksi asetuksessa 341/2009 ja 14 a ja 14 c §
asetuksessa 341/2009, sekä
lisätään 9 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään uusi 4 momentti, 13 §:ään uusi 2 momentti, uusi
14 e §, 19 §:ään 5 momentti, 24 §:ään uusi 6–9 kohta, 26 §:ään uusi 2 momentti sekä liitteeseen
5 uusi kohta 2 c, 4 b ja 4 c, sellaisena kuin niistä on liite 5 osaksi asetuksessa 842/2009,
seuraavasti:

Pitää olla:
muutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen (1040/2006) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 1
momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §, 12 §:n 3 momentti, 13 §, 14 §, 14 a §, 14 c
§:n 1 momentti, 15 §, 17 §:n 2 momentti, 18 §, 21 §, 22 §, 24 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 26 § 1 momentti, liitteen 5 kohta
2 ja 4, sellaisina kuin niistä ovat 7 ja 8 § osaksi asetuksessa 341/2009 ja 14 a ja 14 c § asetuksessa 341/2009, sekä
lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, asetukseen uusi 7 a §, 9 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään uusi 4 momentti, 13 §:ään uusi 2
momentti, uusi 14 e §, 19 §:ään 5 momentti, 24 §:ään uusi 6 – 9 kohta, 26 §:ään uusi 2 momentti sekä liitteeseen 5 uusi kohta
2 c, 4 b ja 4 c, sellaisena kuin niistä on liite 5 osaksi asetuksessa 842/2009, seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 887/2010
(Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 2884, sivun alalaidan esityöviittauksiin lisätään:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY (32009L0044); EUVL N:o L 146, 10.6.2009, s. 37

Suomen säädöskokoelmaan n:o 888/2010
(Laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta)

Sivulla 2886, sivun alalaidan esityöviittauksiin lisätään:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY (32009L0044); EUVL N:o L 146, 10.6.2009, s. 37

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1084/2010
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta)

Sivulla 3409 10 §:n 11 rivillä on:
... 3 §:n ...

Pitää olla:
... 2 §:n ...

Suomen säädöskokoelman n:o 1168/2010
(Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 3821, johdantolauseessa on:
muutetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)
2 §:n 3 momentti sekä 13 § ja 16 § 1 momentti sekä

Pitää olla:
muutetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n 3 momentti sekä 13 ja
16 §, sellaisina kuin niistä ovat 13 ja 16 § osaksi asetuksessa 865/2005, sekä
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Suomen Säädöskokoelmaan n:o 1232/2010
(Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministe-

riön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 4176 asetuksen johtolause on:
Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti lisätään julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun työ- ja
elinkeinoministeriön asetukseen (1044/2005) uusi 6 a § seuraavasti:

Pitää olla:
Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti lisätään julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta
annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen (1044/2005) uusi 6 a § seuraavasti:

Sivulla 4176 asetuksen nimike on:
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministeriön
asetuksen muuttamisesta

Pitää olla:
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun työ- ja elinkein-
oministeriön asetuksen muuttamisesta

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1235/2010
(Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen

muuttamisesta)

Sivulla 4191 johtolauseessa riviltä 4 lukien on:
asetuksen (26/2007) 2 ja 3 §, 6 §:n 1 momentti, 9 ja 10 § sekä 12 §:n 1 momentti ja
lisätään asetukseen uusi 2 a, 8 a ja 13 a § seuraavasti:

Pitää olla:
asetuksen (26/2007) 2 ja 3 §, 6 §:n 1 momentti, 9 § ja 12 §:n 1 momentti sekä
lisätään asetukseen uusi 2 a, 8 a ja 13 a § sekä siitä lailla 1787/2009 kumotun 10 §:n tilalle uusi 10 § seuraavasti:

Suomen säädöskokoelman n:o 1292/2010
(Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä)

Sivulla 4341, johtolauseen lakiviittaus on:
... (1061/2010) ...

Pitää olla:
... (1062/2010) ...

Suomen säädöskokoelman n:o 1303/2010
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun

laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta)

Säädöksestä puuttui oheinen liite:
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Liite 1 

 

 

Asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu pääomakerroin lasketaan kaavalla: 
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missä x on pääomakertoimen laskennassa käytettävä  ikä asetuksen 4 §:n mukaisesti,  [x] on x:n 

kokonaisosa ja m = 12.  
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Kaavojen (1) ja (3) termi  x  on asetuksen 3 §:ssä tarkoitettu kuolevuus, joka lasketaan miehille 

kaavalla 
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Kaavoissa (3) ja (4) v viittaa syntymävuosikymmeneen, 1930-luku tai aiempi, 1940-luku,…, 

1990-luku tai 2000-luku. 

 

Kertoimen k(v) arvo saadaan seuraavasta taulukosta: 

 
v=kohortti MIEHET 

k(v) 

NAISET 

k(v) 

1930-luku 

tai aiempi 0,94 0,91 

1940-luku 0,92 0,88 

1950-luku 0,89 0,85 

1960-luku 0,87 0,82 

1970-luku 0,85 0,79 

1980-luku 0,83 0,76 

1990-luku 0,81 0,74 

2000-luku 0,79 0,71 
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Kaavassa (3) käytetty funktio ),(~ mv
x

~
x

 saadaan seuraavasta kaavasta: 

 

(5)  Ln( ),(~ mv
x

~
x

) = A1(m) + (x + S1(v,m))B1(m), kun x < 40, 

      A2(m) + (x + S2(v,m))B2(m), kun 40    x < 60, 

      A3(m) + [x + S3(v,m) + S3(v,m)(60 - x)/59]B3(m), kun x ! 60, 

  

ja kaavassa (4) käytetty funktio ),(~ nv
x

~
x

 kaavasta 

 

(6)  Ln( ),(~ nv
x

~
x

) = A1(n) + (x + S1(v,n))B1(n), kun x < 40, 

      A2(n) + (x + S2(v,n))B2(n), kun 40    x < 70, 

      A3(n) + [x + S3(v,n) + S3(v,n)(70 - x)/42]B3(n), kun x ! 70, 

 

Kaavassa (5) käytettävät parametrit saadaan taulukosta 

 

)(1 mA  )(1 mB  )(2 mA  )(2 mB  )(3 mA  )(3 mB  

-7,39234 0,030239 -8,31314 0,057658 -10,39972 0,093298 

 

ja taulukosta 

 

ikäalue 20v-40v 40v-60v 60v 

KOHORTTI S1(m) S2(m) S3(m) 

1930-luku tai 

aiempi 11,60 9,74 5,74 

1940-luku 7,48 6,68 3,81 

1950-luku 3,36 3,62 1,88 

1960-luku -0,76 0,56 -0,05 

1970-luku -4,88 -2,50 -1,98 

1980-luku -9,00 -5,56 -3,91 

1990-luku -13,12 -8,62 -5,84 

2000-luku -17,24 -11,68 -7,77 

 

Kaavassa (6) käytettävät parametrit saadaan taulukosta 

 

)(1 nA  )(1 nB  )(2 nA  )(2 nB  )(3 nA  )(3 nB  

-9,05492 0,04863 -9,79071 0,071872 -13,17313 0,122169 

 

ja taulukosta 

 

ikäalue 20v-40v 40v-70v 70v 

KOHORTTI S1(n) S2(n) S3(n) 

1930-luku 

tai aiempi 8,186 5,884 4,21 

1940-luku 5,408 3,932 2,81 

1950-luku 2,63 1,98 1,41 

1960-luku -0,148 0,028 0,01 

1970-luku -2,926 -1,924 -1,39 

1980-luku -5,704 -3,876 -2,79 

1990-luku -8,482 -5,828 -4,19 

2000-luku -11,26 -7,78 -5,59 
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1384/2010
(Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttami-

sesta)

Sivulla 4595, asetuksen 5 §:n 1 momentissa on
---------------------------------
5 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Pitää olla:
--------------------------------------
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun saakka.

Suomen säädöskokoelman n:o 1396/2010
(Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta)

Sivulla 4653, 36 §:n 3 momentin 1 ja 2 rivillä on:
... 28 §:n 2 momentissa ...

Pitää olla:
... 28 §:n 3 momentissa ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1410/2010
(Laki tuloverolain muuttamisesta)

Sivulla 4698, lain johtolauseen toinen kappale on:
sellaisina kuin ne ovat, 48 §:n 5 momentti laissa 1248/2009, 50 §:n 1 momentti laissa 980/1999, 100 §:n 2 momentti, 101 §:n
2 momentti, 106 § ja 125 §:n 2 momentti laissa 1251/2009 sekä 100 §:n 3 momentti laissa 946/2008, seuraavasti:

Pitää olla:
sellaisina kuin niistä ovat 50 §:n 1 momentti laissa 980/1999, 100 §:n 2 momentti, 101 §:n 2 momentti, 106 § ja 125 §:n 2
momentti laissa 1251/2009 sekä 100 §:n 3 momentti laissa 946/2008, seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 52/2011
(Laki opintotukilain muuttamisesta)

Sivulla 2, lain 7 §:n 9 momentissa on:
Ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opintotukea voi saada enintään 31 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi
ajaksi.

Pitää olla:
Ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opintotukea voi saada enintään ammatillisesta koulutuksesta anne-
tun lain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi ajaksi.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 71/2011
(Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta)

Sivun 1 alalaitaan lisätään seuraavat esityöviittaukset:
PNE 2/2010
PeVM 7/2010
EK 34/2010
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 124/2011
(Laki ampuma-aselain muuttamisesta)

Alaviitteessä on:
HE 106/2010

Pitää olla:
HE 106/2009

Suomen säädöskokoelmaan n:o 125/2011
(Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta)

Alaviitteessä on:
HE 106/2010

Pitää olla:
HE 106/2009

Suomen säädöskokoelmaan n:o 126/2011
(Laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta)

Alaviitteessä on:
HE 106/2010

Pitää olla:
HE 106/2009

Suomen säädöskokoelmaan n:o 127/2011
(Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta)

Alaviitteessä on:
HE 106/2010

Pitää olla:
HE 106/2009

Suomen säädöskokoelmaan n:o 128/2011
(Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-
aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista

koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta)

Alaviitteessä on:
HE 106/2010

Pitää olla:
HE 106/2009
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 135/2011
(Laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain

kumoamisesta)

1 §:ssä on:
... (668/1968).

pitää olla:
... (669/1968).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 195/2011
(Laki ulkomaalaislain muuttamisesta)

Alaviitteeseen pitää lisätä:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY; EYVL N:o L 348, 24.12.2008, s. 98

Suomen säädöskokoelmaan n:o 250/2011
(Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen

muuttamisesta)

Sivulla 1, asetuksen nimikkeessä on:
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Pitää olla:
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön ase-
tuksen muuttamisesta

Sivulla 1, asetuksen uusi muutettu nimike puuttuu.

Pitää olla:
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
opetus- ja kulttuuriministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Suomen säädöskokoelmaan n:o 264/2011
(Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-

tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2011)

Sivulla 1, 2 §:n 13 rivillä on:
...vuonna 2003 ja 2004 tai 2005...

pitää olla:
...vuonna 2003 tai 2004 ja 2005...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 272/2011
(Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 1, uuden nimikkeen ″Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä″ alla on:
Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2011

Poistetaan kyseinen teksti.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 300/2011
(Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston

asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, 31 §:n 5 momentin 1 rivillä on:
Mitä 1–3 momentissa...

pitää olla:
Mitä 1–4 momentissa...

Sivulla 2, 32 b §:n 1 momentin 5 rivillä on:
...sisältyvän riski määrä...

pitää olla:
...sisältyvän riskin määrä...

Sivulla 2, 32 b §:n 3 momentin 4 ja 5 rivillä on:
...henkilö- toimitila- ja muut toimeenpanokustannukset...

pitää olla:
...henkilö-, toimitila- ja muut toimeenpanokustannukset...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 327/2011
(Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain
kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Intian kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta

annettujen asetusten kumoamisesta)

3 §:ssä on:
...annettu asetus (668/1968) ja...

pitää olla:
...annettu asetus (669/1968) ja...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 369/2011
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä)

Sivulla 695 olevan luvun 4.1 taulukon P200 kohta (10) ta on:
ta: Myös muita täyttökriteereitä saa käyttää hitsatuille teräspulloille, jotka on tarkoitettu UN 1965 aineiden kuljetukseen:

(a) Ilmoitetun laitoksen hyväksynnällä, ja
Huom.Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan vaaditaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä niissä maissa,
missä kuljetus suoritetaan.

(b) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tunnustaman teknisen koodin tai sen tunnustaman standardin mukaisesti.

Pitää olla:
ta: Myös muita täyttökriteereitä saa käyttää hitsatuille teräspulloille, jotka on tarkoitettu UN 1965 aineiden kuljetukseen:

(a) Ilmoitetun laitoksen hyväksynnällä, ja
Huom.Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan vaaditaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä niissä maissa,
missä kuljetus suoritetaan.

(b) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tunnustaman teknisen koodin tai sen tunnustaman standardin mukaisesti.
Täyttökriteerien poiketessa pakkaustavassa P200 (5) annetuista, on rahtikirjaan tehtävä merkintä ’’Kuljetus on
pakkaustavan P200 mukainen, erityispakkausmääräys ta’’ sekä merkintä täyttöasteen laskemisessa käytetystä
referenssilämpötilasta.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 370/2011
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä)

Sivulla 920 olevan kohdan 6.2.2.9.2 alakohdan (d) huomautus on:
Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan edellytetään vain merkinnän hyväksyneen valtion toimivaltaisen viranomai-
sen rekisteröimä tarkastuslaitoksen tunnus tai leima.

Pitää olla:
Huom. Kansainvälissä RID-määräyksissä edellytetään vain merkinnän hyväksyneen valtion toimivaltaisen viranomaisen
rekisteröimä tarkastuslaitoksen tunnus tai leima.

Sivulla 921 olevan kohdan 6.2.2.9.4 alakohta (b) on:
(b) määräaikaistarkastuksen ja -testauksen suorittaneen ilmoitetun tai hyväksytyn laitoksen tunnusnumero (Huom.

kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen määräaikaistarkastuksia ja –testauksia suoritta-
maan hyväksymän laitoksen rekisteröity tunnus),

Pitää olla:
(b) määräaikaistarkastuksen ja -testauksen suorittaneen ilmoitetun tai hyväksytyn laitoksen tunnusnumero (Huom.

kansainvälisissä RID-määräyksissä toimivaltaisen viranomaisen määräaikaistarkastuksia ja -testauksia suorittamaan
hyväksymän laitoksen rekisteröity tunnus),

Sivulla 936 olevan kohdan 6.2.6.3.3 alakohdan (c) huomautus on:
Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan nämä tuotteet valmistetaan kansallisen terveysviranomaisen valtuuttamina
ja, jos toimivaltainen viranomainen sitä edellyttää, valmistuksessa noudatetaan Maailman terveysjärjestön (World Heath
Organization) 3määrittelemien hyvien valmistuskäytäntöjen periaatteita (Good Manufacturing Practices, GMP).

Pitää olla:
Huom.Kansainvälissä RID-määräysten mukaan nämä tuotteet valmistetaan kansallisen terveysviranomaisen valtuuttamina
ja, jos toimivaltainen viranomainen sitä edellyttää, valmistuksessa noudatetaan Maailman terveysjärjestön (World Health
Organization) 3 määrittelemien hyvien valmistuskäytäntöjen periaatteita (Good Manufacturing Practices, GMP).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 372/2011
(Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta)

Asetuksesta puuttuvat seuraavat direktiiviviittaukset sivun alaviitteestä:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY (32004L0049); EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY (32008L0057); EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1
Komission direktiivi 2009/149/EY (32009L0149); EUVL L 313, 28.11.2009, s. 65
Komission direktiivi 2011/18/EU (32011L0018); EUVL 57, 2.3.2011, s. 21

Suomen säädöskokoelmaan n:o 387/2011
(Laki tieliikennelain muuttamisesta)

Alaviitteestä poistettava:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18
Komission direktiivi 2009/112/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26
Komission direktiivi 2009/113/EY; EYVL N:o L 223, 26,8.2009, s. 31

Suomen säädöskokoelmaan n:o 388/2011
(Laki tieliikennelain eräiden säännösten kumoamisesta)

Alaviitteestä poistettava:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18
Komission direktiivi 2009/112/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26
Komission direktiivi 2009/113/EY; EYVL N:o L 223, 26,8.2009, s. 31
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 389/2011
(Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta)

Alaviitteestä poistettava:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18
Komission direktiivi 2009/112/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26
Komission direktiivi 2009/113/EY; EYVL N:o L 223, 26,8.2009, s. 31

Suomen säädöskokoelmaan n:o 390/2011
(Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta)

Alaviitteestä poistettava:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18
Komission direktiivi 2009/112/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26
Komission direktiivi 2009/113/EY; EYVL N:o L 223, 26,8.2009, s. 31

Suomen säädöskokoelmaan n:o 391/2011
(Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta)

Alaviitteestä poistettava:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18
Komission direktiivi 2009/112/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26
Komission direktiivi 2009/113/EY; EYVL N:o L 223, 26,8.2009, s. 31

Suomen säädöskokoelmaan n:o 392/2011
(Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n 2 momentin muuttamisesta)

Alaviitteestä poistettava:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18
Komission direktiivi 2009/112/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26
Komission direktiivi 2009/113/EY; EYVL N:o L 223, 26,8.2009, s. 31

Suomen säädöskokoelmaan n:o 393/2011
(Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta)

Alaviitteestä poistettava:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18
Komission direktiivi 2009/112/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26
Komission direktiivi 2009/113/EY; EYVL N:o L 223, 26,8.2009, s. 31

Suomen säädöskokoelmaan n:o 415/2011
(Postilaki)

Sivulla 22, seuraavat sivun alalaidan esityöviittaukset puuttuvat:
HE 216/2010
LiVM 28/2010
PeVL 56/2010
EV 351/2010
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 416/2011
(Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta)

Sivulla 1, seuraavat sivun alalaidan esityöviittaukset puuttuvat:
HE 216/2010
LiVM 28/2010
PeVL 56/2010
EV 351/2010

Suomen säädöskokoelmaan n:o 424/2011
(Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen

muuttamisesta)

Sivulla 2, 13 §:n toinen virke on:
Merkintää ei voida tehdä ajokorttiin, jos kuljettajalla on vastaavan merkinnän sisältävää
kuljettajan ammattipätevyyskorttia.

Pitää olla:
Merkintää ei voida tehdä ajokorttiin, jos kuljettajalla on vastaavan merkinnän sisältävä
kuljettajan ammattipätevyyskortti.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 507/2011
(Sisäasiainministeriön asetus pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista)

Johtolause on seuraava:
Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (376/2011 110 §:n 2 momentin ja 111 §:n 5 momentin
sekä Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 10 §:n 2 momentin nojalla:

Pitää olla
Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 110 §:n 2 momentin ja 111 §:n 5 momentin
sekä Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 10 §:n 2 momentin nojalla:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 547/2011
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävistä ajoneuvoista sekä eräistä muista kuljet-

tajaopetusta ja kuljettajantutkintoa koskevista vaatimuksista)

Alaviitteeseen pitää lisätä:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18

Suomen säädöskokoelmaan n:o 573/2011
(Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä)

Sivulla 2, 5 §:n 1 momenttiin kohdan ″ainoastaan poltto- tai voiteluaineeksi″ jälkeen tulee lisätä pilkku oikean merkityssisällön
saamiseksi säännökselle.

Asetuksen johtolause on:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,
säädetään kemikaalilain (774/1989) 41 §:n, sellaisena kuin se on laissa 491/2008, nojalla:

Pitää olla:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,
säädetään kemikaalilain (744/1989) 41 §:n, sellaisena kuin se on laissa 491/2008, nojalla:
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 639/2011
(Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen

korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, johdantolauseessa on:
muutetaan rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen
korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (776/2008) 3–6, 10, 12 ja 14–17 § sekä

Pitää olla:
muutetaan rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisä-
asiainministeriön asetuksen (776/2008) 3–6, 10, 12 ja 14–17 § sekä liite ja

Suomen säädöskokoelman n:o 707/2011
(Mittauslaitelaki)

Sivulla 12, oikea sarake 10 luku on:
10 luku
50 §

Pitää olla:
10 luku
Muutoksenhaku
50 §

Suomen säädöskokoelmaan n:o 756/2011
(Merityösopimuslaki)

Lisätään alaviitteeseen:
Neuvoston direktiivi 2009/13/EY; EUVL N:o L 124, 20.5.2009, s. 30

Suomen säädöskokoelmaan n:o 816/2011
(Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta)

Alaviitteenä on:
RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

Pitää olla:
HE 222/2010
LaVM 44/2010
EV 374/2010

Suomen säädöskokoelmaan n:o 910/2011
(Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta)

Alaviitteeseen lisätään direktiiviviittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY (32009L0015); EUVL N:o L 131, 28.5.2009, s. 47
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Suomen säädöskokoelmaan nro 951/2011
(Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 2, 27 §:n 2 momentti on:
Kun kysymys on 32 §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös tämän lain 32 §:n, ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 6 a kohdan, ammattikorkeakoululain (351/2003) 25 a §:n tai yliopistolain
(558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja
turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Pitää olla:
Kun kysymys on 32 §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös tämän lain 32 §:n, ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan, ammattikorkeakoululain (351/2003) 25 a §:n tai yliopistolain
(558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja
turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Sivulla 7, 44 §:n 5 momentin riveillä 6-7 on:
...tarkoitettua asiaa, sekä oikaisu 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä,...

Pitää olla:
...tarkoitettua asiaa, sekä oikaisuvaatimus 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä,...

Suomen säädöskokoelmaan nro 953/2011
(Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta)

Sivulla 20a §:n 2 momentti on:
Kun kysymys on 25 a §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 6 a kohdan, tämän lain 25 a §:n
tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Pitää olla:
Kun kysymys on 25 a §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan, tämän lain 25 a §:n
tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Suomen säädöskokoelmaan nro 954/2011
(Laki yliopistolain muuttamisesta)

Sivulla 2, 37a §:n 2 momentti on:
Kun kysymys on 43 a §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 6 a kohdan, ammattikorkea-
koululain (351/2003) 25 a §:n tai tämän lain 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Pitää olla:
Kun kysymys on 43 a §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan, ammattikorkea-
koululain (351/2003) 25 a §:n tai tämän lain 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
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Suomen säädöskokoelmaan nro 979/2011
(Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys)

Sivulla 14, 58 §, on:
Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.
Tällä asetuksella kumotaan 25 päivänä kesäkuuta 2008 annettu työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Pitää olla:
Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.
Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 2009 annettu työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys (552/2009) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1064/2011
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 5, liitteen 8 rivin 48 Massat ja mitat (muut kuin M1), viimeinen sarake O3, 4 on:
C

Pitää olla:
C30

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1097/2011
(Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolauseessa on:
muutetaan1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentin 6 kohta, 3, 21–23, 39, 52 d, 52 e, 52 g §:n johdantokappale sekä 52 h–52 n,
52 u, 52 x ja 52 y §, sellaisina kuin niistä ovat, 2 §:n 2 momentin 6 kohta asetuksessa 674/2000, 3, 23 ja 52 d § osaksi
asetuksessa 246/1997, 21 § osaksi asetuksissa 505/1985 ja 104/1996, 22, 39, 52 h, 52 j ja 52 k § asetuksessa 246/1997, 52 e §
asetuksissa 595/1994 ja 674/2000, 52 g §:n johdantokappale, 52 i ja 52 m § asetuksessa 595/1994, 52 l ja 52 n § asetuksissa
595/1994 ja 246/1997, 52 u § asetuksissa 104/1996 ja 246/1997, 52 x § asetuksissa 104/1996 ja 144/2006 ja 52 y § asetuksessa
104/1996, sekä

Pitää olla:
muutetaan1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentin 6 kohta, 3, 21–23, 31§:n edellä oleva väliotsikko 39, 52 d, 52 e, 52 g §:n
johdantokappale sekä 52 h–52 n, 52 u, 52 x §:n 1 ja 2 momentti ja 52 y §, sellaisina kuin niistä ovat, 2 §:n 2 momentin 6 kohta
asetuksessa 674/2000, 3, 23 ja 52 d § osaksi asetuksessa 246/1997, 21 § osaksi asetuksissa 505/1985 ja 104/1996, 22, 31 §:n
edellä oleva väliotsikko, 39, 52 h, 52 j ja 52 k § asetuksessa 246/1997, 52 e § asetuksissa 595/1994 ja 674/2000, 52 g §:n
johdantokappale, 52 i ja 52 m § asetuksessa 595/1994, 52 l ja 52 n § asetuksissa 595/1994 ja 246/1997, 52 u § asetuksissa
104/1996 ja 246/1997, 52 x § asetuksissa 104/1996 ja 144/2006 ja 52 y § asetuksessa 104/1996, sekä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1104/2011
(Laki jätelain muuttamisesta)

Sivulla 1, alaviitteestä poistetaan seuraava säädösviittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008 (32008R0689); EUVL L 204, 31.7.2008, s. 1

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1106/2011
(Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta)

Sivulla 7, alaviitteestä poistetaan seuraava säädösviittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008 (32008R0689); EUVL L 204, 31.7.2008, s. 1
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1111/2011
(Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta)

Sivulla 2, 16 §:n 7)- ja 9)-kohdissa on:
7) hallituksen strategia-asiakirjamenettelyn ja politiikkavaikuttavuuden seuranta ministeriönosalta;
9) Eurooppa 2020 strategian sekä vakaus ja uudistusohjelman johtaminen ministeriön osalta;

Pitää olla:
7) hallituksen strategia-asiakirjamenettelyn ja politiikkavaikuttavuuden seuranta ministeriön osalta;
9) Eurooppa 2020 -strategian sekä vakaus- ja uudistusohjelman johtaminen ministeriön osalta;

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1144/2011
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuutusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmää-

rän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista)

Sivulla 3, 10 §:n 1 momentin 2)-kohta on laitettu suoraan 1)-kohdan jatkeeksi. 2)-kohta pitää alkaa omalta riviltään.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1281/2011
(Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista)

Sivulla 1, 2 §:n 1) kohdan b) alakohta on:
lupa teiden, vesikulkuväylien, rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon
on 200 euroa;

Pitää olla:
lupa teiden, vesikulkuväylien, rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon
200 euroa;

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1303/2011
(Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuu-

desta)

Sivulla 2, 5 §:n 2 momentti on:
Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liitty-
vistä ilmoitusvelvollisuuksista annettu valtioneuvoston asetus (869/1994) ja sen muuttamisesta annettu valtioneuvoston
asetus (65/2004).

Pitää olla:
Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista
annettu valtioneuvoston asetus (869/1994).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1352/2011
(Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista)

Sivulla 1, 3 §:n 2 kohta on:
2) lapsen voi valmistaa lelusta vain kosmeettisista valmisteista annetun lain (22/2005) vaatimusten mukaisia tuotteita;

Pitää olla:
2) lapsi voi valmistaa lelusta vain kosmeettisista valmisteista annetunlain (22/2005) vaatimusten mukaisia tuotteita;
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1353/2011
(Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista)

Sivulla 5, asetuksen liitteen 1 väliotsikko on:
Oleskelupien käsittelymaksua ei peritä:

Pitää olla:
Oleskelulupien käsittelymaksua ei peritä:

Lisäksi saman väliotsikon alla olevan kohdan 2 lopusta siirretään ja-sana kohdan 3 loppuun, sekä lisätään puolipiste
ja-sanan eteen.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1376/2011
(Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suorit-

teista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, voimaantulosäännöksessä on:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta.

Pitää olla:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1480/2011
(Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön

asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolauseen rivillä 3 on
... (1340/2009)...

Pitää olla
... (1375/2009)...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1482/2011
(Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien

pelisäännöistä)

Sivulla 1, taulukossa asetuksen nimikkeen alla on:
SM:n asetus Raha-automaattiyhdistys ry:n rahapelien...

Pitää olla:
SM:n asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1526/2011
(Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun
neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin sovel-

tamisesta)

Sivulla 1, alaviitteestä puuttuu seuraava direktiiviviittaus:
Neuvoston direktiivi 2010/24/EU; EYVL N:o L 84, 31.3.2010, s. 1
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1531/2011
(Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista)

Sivulla 39, liite A, ryhmä nro 14, asia on:
Tutkimus ja kehittämispalvelutPaitsi 8 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tutkimus- ja kehittämispalvelut ja
arviointikokeet

Pitää olla:
Tutkimus- ja kehittämispalvelut ja arviointikokeet

Sivulla 39, liite A, ryhmä nro 16, asia on:
Liikkeenjohdon konsulttipalvelutPaitsi välimies- ja sovittelupalvelut ja niihin liittyvät palvelut

Pitää olla:
Liikkeenjohdon konsulttipalvelutja niihin liittyvät palvelut

Sivulla 40, liite B, ryhmä nro 24, asia on:
Työnvälitys ja henkilöstönhankintapalvelutPaitsi työsopimukset

Pitää olla:
Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut

Suomen säädöskokoelmaan nro 3/2012
(Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta)

Sivulla 9 alaviitteessä on:
11)Lukuun ottamatta entisten Jämsänkosken ja Kuoreveden kuntien alueita, joka kuuluvat vuodelta 2012 maksettavasta
pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa ( /2012) säädettyyn osa-alueeseen C.
12)Lukuun ottamatta entisen Kurun kunnan aluetta, joka kuuluu vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetussa valtioneuvoston asetuksessa ( /2012) säädettyyn osa-alueeseen C.

Pitää olla:
11)Lukuun ottamatta entisten Jämsänkosken ja Kuoreveden kuntien alueita, joka kuuluvat vuodelta 2012 maksettavasta
pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (4/2012) säädettyyn osa-alueeseen C.
12)Lukuun ottamatta entisen Kurun kunnan aluetta, joka kuuluu vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (4/2012) säädettyyn osa-alueeseen C.
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Suomen säädöskokoelmaan nro 4/2012
(Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta)

Sivulla 13-15 on:
POHJOISEN TUEN ALUEJAKO
Alue C1
Jamsa – Seinajoki – Voyri
Alue C2
Petajävesi – Pyhajärvi, Pyhantä – Ylojarvi – Ähtari
Alue C3
P2 –P4 (kursivointi puuttuu)
Alue C4
P4 (kursivointi puuttuu)
Kittila – Sodankyla

Alaviitteet
10) paatoksessa 11) paatoksessa

Pitää olla:
POHJOISEN TUEN ALUEJAKO
Alue C1
Jämsä – Seinäjoki – Vöyri
Alue C2
Petäjävesi – Pyhäjärvi, Pyhäntä – Ylöjärvi – Ähtäri
Alue C3
P2 –P4
Alue C4
P4
Kittilä – Sodankylä

Alaviitteet
10) päätöksessä 11) päätöksessä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 49/2012
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön

sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5:n § 1 muuttamisesta)

Sivulla 1, voimaantulosäännös on:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012

Pitää olla:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 72/2012
(Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, 28 §:n 2 momentin 2)-kohdan rivillä 3 on:
turvapaikan hakijoiden

Pitää olla:
turvapaikanhakijoiden

Suomen säädöskokoelmaan n:o 133/2012
(Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden

EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta)

Sivun 1 alalaitaan lisätään esityöviittaukset:
Komission direktiivi 2010/62/EU (32010L0062); EUVL 238, 9.9.2010, s. 7
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/72/EU (32011L0072); EUVL 246, 23.9.2011, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/87/EU (32011L0087); EUVL 301, 18.11.2011, s. 1

Suomen säädöskokoelmaan n:o 164/2012
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja

toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolause on:
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuk-
sista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (8/2012) 4 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti,
13 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 17 §:n 2 ja 3 momentti ja 18 §:n 3 momentti, sekä:

lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

Pitää olla:
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuk-
sista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (8/2012) 4 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti,
13 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 17 §:n 2 ja 3 momentti ja 18 §:n 3 momentti sekä liite, ja

lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 189/2012
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta)

Sivulla 1, 2 §:n 2 momentissa on:
...(1431/1994.

Pitää olla:
...(1431/1993).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 239/2012
(Valtioneuvoston asetus yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

voimaantulosta)

Sivulla 1, johdantolauseen 2 rivillä on:
...annetun lain 2 §:n...

Pitää olla:
..annetun lain (212/2012) 2 §:n...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 240/2012
(Valtioneuvoston asetus yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopi-
muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta anne-

tun lain voimaantulosta)

Sivulla 1, johdantolauseen 2ja 3 riveillä on:
...annetun lain nojalla...

Pitää olla:
..annetun lain (213/2012) 2 §:n nojalla...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 241/2012
(Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointihankkeista Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-

tamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta)

Sivulla 1, johtolauseen riveillä 3 ja 4 on:
... annetun lain 3 §:n perusteella:

Pitää olla:
... annetun lain (200/2012) 3 §:n perusteella:

Suomen säädöskokoelman n:o 250/2012
(Laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta)

Sivulla 1, 2 § on:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Pitää olla:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 264/2012
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista)

Sivulla 1, 4 §:n 2 momentin viimeisellä rivillä on:
... on ilmoitettava. perunan lajike.

Pitää olla:
...on ilmoitettava perunan lajike.

Sivulla 3, 10 §:n 2 momentin neljännessä luetelmakohdassa on:
... kauppa- ja teollisuusministeriön asetus jäätelöstä (4/1999),

Pitää olla:
... kauppa- ja teollisuusministeriön päätös jäätelöstä (4/1999),

142



Suomen säädöskokoelman n:o 365/2012
(Laki Tžekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin
tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan,
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia
korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippii-
nien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin,
Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-
sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-

misesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, 2 §:n ensimmäisen palstan kuudennella rivillä on:
...kuin Tžekin tasavallan, Viron tasavallan,...

Pitää olla:
...kuin Tšekin tasavallan, Viron tasavallan,...

Sivulla 1, johtolauseen toisella rivillä on:
muutetaan Tžekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan,...

Pitää olla:
muutetaan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan,...

Sivulla 1, lain otsikon ensimmäisellä rivillä on:
Tžekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan...

Pitää olla:
Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan...,

Suomen säädöskokoelmaan n:o 384/2012
(Laki kansaneläkelain 21 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, 21 §:n 1 momentissa on:
... takuueläkkeestä annetun lain (703/3010) ...

Pitää olla:
... takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 395/2012
(Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella)

Sivulla 2, 7 § on:
Työsuojeluviranomaisen on tarkastettava alus, jonka bruttovetoisuus on yli 200, vähintään kolmen vuoden välein
käyttöönotosta.

Pitää olla:
Työsuojeluviranomaisen on tarkastettava alus, jonka bruttovetoisuus on yli 199, vähintään kolmen vuoden välein
käyttöönotosta.

Sivulla 2, 8 §:n otsikko on:
Liikenteen turvallisuusvirastolle merityösertifikaatin myöntämistä varten annettava lausunto

Pitää olla:
Merityösertifikaattiin liittyvät tarkastukset ja lausunnot

Sivulla 2, 8 §:stä puuttuu eduskunnassa pykälään lisätty 2 momentti:
Työsuojeluviranomaisen on ennen 1 momentissa tarkoitetun lausunnon antamista suoritettava aluksella toimivaltaansa
kuuluvat merityöyleissopimuksen tarkoittamat väliaikaisen ja varsinaisen merityösertifikaatin myöntämisen, voimassa
pitämisen tai uusimisen kannalta tarpeelliset tarkastukset. Laivanisännän on haettava tarkastusta kirjallisesti hyvissä
ajoin ennen tarkastuksen ajankohtaa. Hyväksytystä merityösertifikaatin voimassa pitämiseksi tarkoitetusta välitarkas-
tuksesta työsuojeluviranomaisen on tehtävä asianmukainen merkintä merityösertifikaattiin.

Sivulla 2, 8 §:stä puuttuu eduskunnassa pykälään lisätty 4 momentti:
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastuksen vireille saattamisesta, tarkastuksen
ajankohdasta ja suorittamisesta sekä tarkastuksen johdosta merityösertifikaattiin tehtävistä merkinnöistä.
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Sivulla 3, 11 §:n 1 momentin ensimmäinen virke on:
Laivanisännän on huolehdittava siitä, että laivaväen asuintilat ovat asiamukaiset ja...

Pitää olla:
Laivanisännän on huolehdittava siitä, että laivaväen asuintilat ovat asianmukaiset ja...

Sivulla 3, 11 §:n 1 momentin toinen virke on:
Tämän säännöksen soveltamisessa on otettava huomioon ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) ja IMO:n yleiskokouksen 17 päivänä marraskuuta 1983 antamaan
päätöslauselmaan A.534(13) sisältyvät erikoisaluksia koskevat määräykset.

Pitää olla:
Tämän säännöksen soveltamisessa on otettava huomioon ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) ja IMO:n yleiskokouksen 17 päivänä marraskuuta 1983 antamaan
päätöslauselmaan A.534(13) sekä IMO:n meriturvallisuuskomitean 13 päivänä toukokuuta 2008 antamaan päätöslausel-
maan MSC.266(84) sisältyvät erikoisaluksia koskevat määräykset.

Sivulla 3, 11 §:n 2 momentin ensimmäinen virke on:
Jos aluksella asutaan, aluksella on oltava yhden hengen makuuhytti jokaista laivaväkeen kuuluvaa kohden lukuun
ottamatta aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 19 kohdassa
tarkoitettua alusta (matkustaja-alus).

Pitää olla:
Jos aluksella asutaan, aluksella on oltava yhden hengen makuuhytti jokaista laivaväkeen kuuluvaa kohden lukuun
ottamatta aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n 19 kohdassa tarkoitettua alusta
(matkustaja-alus).

Sivulla 3, 13 §:n 2 momentin loppuosa on:
...ja virkitystätymisen asianmukaisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Pitää olla:
... ja virkistäytymisen asianmukaisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Sivulla 5, 23§, 1 momentti on:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012. Lain 2 §:n 2 momentti ja 18 §:n 2 momentti tulevat voimaan
valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.

Pitää olla:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012. Lain 2 §:n 3 momentti ja 18 §:n 2 momentti tulevat voimaan
valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 397/2012
(Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, 47 luvun 1 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta on:
Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta:
1) rikkoo työturvallisuusmääräyksiä, tai

Pitää olla:
Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai

Sivulla 1, johtolause on:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1018/2004,
seuraavasti:

Pitää olla:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § laeissa
578/1995, 1010/1995 ja 1018/2004 sekä 8 § laeissa 578/1995 ja 1018/2004, seuraavasti:
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 398/2012
(Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolause on:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun
lakiin (44/2006) siitä lailla 701/2006 kumotun tilalle uusi 42 § seuraavasti:

Pitää olla:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun
lakiin (44/2006) siitä lailla 701/2006 kumotun 42 §:n tilalle uusi 42 § seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 400/2012
(Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista)

Sivulla 6, taulukon 3 sarakkeen I luokka viimeinen rivi on:
200 000 e > m

Pitää olla:
200 000 e < m

Sivulla 6, taulukon 3 sarakkeen II luokka toinen rivi on:
5 000 e ≤ m 20 000 e

Pitää olla:
5 000 e < m ≤ 20 000 e

Sivulla 6, taulukon 3 sarakkeen III luokka toinen rivi on:
500 e ≤ m ≤ 2 000 e

Pitää olla:
500 e < m ≤ 2 000 e

Sivulla 6, taulukon 3 sarakkeen IIII luokka toinen rivi on:
50 e ≤ m ≤ 200 e

Pitää olla:
50 e < m ≤ 200 e

Suomen säädöskokoelmaan n:o 422/2012
(Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen

tuntijaosta)

Sivulla 1, johtolause on:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään perusopetuslain (628/1988) 14 §:n 1 momentin nojalla:

Pitää olla:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään perusopetuslain (628/1998) 14 §:n 1 momentin nojalla:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 465/2012
(Verohallinnon työjärjestys)

Sivulla 11, 45§:ssä on:
...ja valtion virkaehtosopimuslain (644/1970) mukaan...

Pitää olla:
...ja valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) mukaan...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 474/2012
(Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta)

Lain johtolauseessa, riveillä 9 ja 10 on:
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 635/2005, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5
momentiksi, sekä lakiin uusi 6 b ja 12 b § seuraavasti:

Pitää olla:
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 635/2005, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4
momentiksi, sekä lakiin uusi 6 b ja 12 b § seuraavasti:

Lain voimaantulokappaleessa on:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuutakuuta 2013.

Pitää olla:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 527/2012
(Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain

mukaisten asuntolainojen viitekorosta)

sivulla 1 säädöksen nimike on:
... poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain (242/2002)...

Pitää olla:
... porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain (242/2002)...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 533/2012
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista

siipikarjatalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista)

Sivulla 4, pykälänumerointi on:
16 §
Voimaantulo

Pitää olla:
12 §
Voimaantulo

Suomen säädöskokoelmaan n:o 548/2012
(Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehualan toiminnanharjoittamisesta)

Sivulla 17, liitteessä 6 olevan taulukon A-kohdan vasemmassa reunassa olevasta pystysarakkeesta puuttuu teksti:
Tuotuun erään liittyvät tiedot

Sivulla 19, liitteessä 8 olevan taulukon a) kohdassa on:
a) Elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten rehuista 1)eläinlaji ja -ryhmäkohtaisesti:
- rehun nimi tai luonne 2)ja rehun määrä
- rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite, rehun toimituspäivä sekä rehuvaraston
- tunniste, johon kyseinen rehu on toimitettu 3)

- rehun käytön lopettamisaika mikäli käyttöön liittyy varoaika

Pitää olla:
a) Elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten rehuista 1)eläinlaji ja -ryhmäkohtaisesti:
- rehun nimi tai luonne 2)ja rehun määrä
- rehun myyjän / toimittajan nimi ja osoite, rehun toimituspäivä sekä rehuvaraston tunniste, johon kyseinen rehu on
toimitettu 3)

- rehun käytön lopettamisaika mikäli käyttöön liittyy varoaika
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 558/2012
(Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja

huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä)

Sivulla 3, 7 §:n viittaus on:
... 5 §:n mukaista ...

Pitää olla:
... 4 §:n mukaista ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 629/2012
(Asetus sikojen suojelusta)

Sivulla 5, 18 §:n 2 momentti on:
Tällä asetuksella kumotaan eläinsuojeluasetuksen 17 § sekä sikojen pidolle asetettavista
eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (958/2002).

Pitää olla:
Tällä asetuksella kumotaan eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 17 § sekä sikojen pidolle asetettavista
eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (958/2002).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 719/2012
(Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta

pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, 4 §:n 10) – kohta on:
10) miten muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden pelastussuunnitelmasta vastaaville viranomaisille tiedotetaan tuo-
tantolaitoksessa tai kaivannaisjätteen jätealueella tapahtuvasta suuronnettomuudesta, jolla voi olla vaikutuksia yli
valtion rajojen.

Pitää olla:
10) miten muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden pelastustoiminnasta vastaaville viranomaisille tiedotetaan tuotan-
tolaitoksessa tai kaivannaisjätteen jätealueella tapahtuvasta suuronnettomuudesta, jolla voi olla vaikutuksia yli valtion
rajojen.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 745/2012
(LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013)

Sivulla 4, luettelon viimeinen lause on:
Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 15 §:n 2 momentissa (510/2010) tarkoitettu
kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,25.

Pitää olla:
Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n 2 momentissa (627/1978) tarkoitettu kuntien
keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,25.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 787/2012
(Laki tuloverolain 73 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, voimaantulosäännös on:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Pitää olla:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 843/2012
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista)

Sivulla 1, 2 §, 1 mom., 9)-kohta on:
9) päätökset tutkimuslupa-asioissa 245 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 90 euroa; ja

Pitää olla:
9) päätökset tutkimuslupa-asioissa 245 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 90 euroa.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 850/2012
(Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2013)

Sivulla 2, 2 §:n 2 momentin 11)-kohdassa on:
11) esitutkintalain mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai
tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan
oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuute-
tulle sekä vähemmistövaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

Pitää olla:
11) esitutkintalain (449/1987) mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttä-
jälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskun-
nan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojaval-
tuutetulle sekä vähemmistövaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

Suomen säädöskokoelmaan n:o 858/2012
(Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista)

Sivulla 2, 4 §:n määritelmien numerointi on:
6, 8, 9,..., 26

Pitää olla:
6,7,8,..., 25

Sivulla 13 on:
45 §:ssä 4 momentti

Pitää olla:
44 §:n 4 momentti

Suomen säädöskokoelmaan n:o 859/2012
(Asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista)

Sivulla 8, maksutaulukon 12 §:n 4 rivillä on:
Oikeaksi todistaminen 10 ≠ 1 ≠/sivu

Pitää olla:
Oikeaksi todistaminen 10 ≠ + 1 ≠/sivu

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 13 rivillä on:
muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen, uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön, seurakunnan ja eurooppa-
laisen alueellisen yhteistyön yhtymän asiakirjasta.........13 ≠ + ≠/sivu

Pitää olla:
muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen, uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön, seurakunnan ja eurooppa-
laisen alueellisen yhteistyön yhtymän asiakirjasta.........13 ≠ + 1 ≠/sivu
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 869/2012
(Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista)

Sivulla 1, alaviitteeseen pitää lisätä:
Neuvoston direktiivi 2011/85/EU (32011L0085); EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41

Suomen säädöskokoelmaan n:o 906/2012
(Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista)

Sivulla 12, 31 §:n 3 momentissa on:
Asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat muut kuin 5 §:n 2 momentin 5 kohdassa, 7 § 3 momentin 2 kohdassa, 8 § 4
momentissa ja 11 § 2 momentissa sekä 13 § 3 kohdassa tarkoitetut asiat käsitellään loppuun siinä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa, joka on ollut toimivaltainen tämän asetuksen voimaan tullessa olleiden säännösten mukaan.

Pitää olla:
Asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat muut kuin 5 §:n 2 momentin 5 kohdassa, 7 § 3 momentin 2 kohdassa, 8 § 4
momentissa, 11 § 2 momentissa ja 13 § 3 kohdassa sekä 15 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut asiat käsitellään loppuun
siinä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, joka on ollut toimivaltainen tämän asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaan.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 946/2012
(Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen
toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä

tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta)

Sivulla 1, 1 §:n 5 rivillä on:
...12 päivänä joulukuuta...

Pitää olla:
...10 päivänä joulukuuta...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 968/2012
(Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, ensimmäisen muutettavan lainkohdan, otsikon Toimivaltainen viranomainen, edelle lisätään:
2§

Suomen säädöskokoelmaan n:o 974/2012
(Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 1, ensimmäisen muutettavan lainkohdan, otsikon Soveltamisala, edelle lisätään:
1§

Suomen säädöskokoelmaan n:o 991/2012
(Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta)

Sivulla 1, lain nimike pitää olla:
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
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Sivulla 1, lain johtolause on:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan varainsiirtoverolain (931/1996) 16 §:n 1 ja 3 momentti, 20 §, 21 §:n 2 momentti sekä 43 b ja 43 c §,
sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 1 momentti laissa 232/2004, 43 b § laissa 171/2007 ja 43 c § laeissa 171/2007 ja 526/2010,
sekä
lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 43 a § seuraavasti:

Pitää olla:
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan varainsiirtoverolain (931/1996) 16 §:n 1 ja 3 momentti, 20 §, 21 §:n 2 momentti sekä väliaikaisesti 43 b ja 43 c §,
sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 1 momentti laissa 232/2004, 43 b § laissa 171/2007 ja 43 c § laeissa 171/2007 ja 526/2010,
sekä
lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin väliaikaisesti uusi 43 a § seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1001/2012
(Laki työttömyysturvalain muuttamisesta)

Sivulla 3, 2 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa on
1) henkilö täyttää 6 §:n 1 tai 3 kohdassa säädetyt edellytykset;

Pitää olla:
1) henkilö täyttää 6 §:n 1 momentin 1 tai 3 kohdassa säädetyt edellytykset;

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1017/2012
(Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoitus-
palveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutus-

ryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n
muuttamisesta)

Sivulla 1, pykälänumerointi on:
44 §
Hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä ja hankinnan rahoittamista koskevat tiedot ja selvitykset

Pitää olla:
4 §
Hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä ja hankinnan rahoittamista koskevat tiedot ja selvitykset

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1019/2012
(Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 35 luvussa tarkoitetuista esitteistä)

Sivulla 1, alaviite on:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Pitää olla:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73/EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Sivulla 8, 2 luvun 10§:n 3 mom. 3)-kohta on:
3) osakkeiden vaihdossa taı́ osakemerkinnässä tarjottavien osakkeiden laji ja niihin liittyvät oikeudet;

Pitää olla:
3) osakkeiden vaihdossa tai osakemerkinnässä tarjottavien osakkeiden laji ja niihin liittyvät oikeudet;
(siis heittomerkki tai-sanan päältä pois)

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1020/2012
(Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta)

Sivulla 1, poistetaan alaviite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1021/2012
(Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta)

Sivulla 1, poistetaan alaviite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1022/2012
(Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä

myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan
vastavuoroisesta tunnustamisesta)

Sivulla 1, poistetaan alaviite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Sivulla 6, 15 §:n otsikko on:
Tarjousasiakirjan täydentäminen

Pitää olla:
Tarjousasiakirjan täydentäminen

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1023/2012
(Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja
vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien

rajoitusten laskemisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, poistetaan alaviite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1024/2012
(Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan

sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä

selvityksistä)

Sivulla 1, poistetaan alaviite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1025/2012
(Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä,

konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen
muuttamisesta)

Sivulla 1, poistetaan alaviite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1026/2012
(Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä

annetun valtiovarainministeriönasetuksen 1 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, poistetaan alaviite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1027/2012
(Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle)

Sivulla 1, 1 §:n 2 momentti on:
Mitä tässä asetuksessa säädetään joukkovelkakirjasta ja sen liikkeeseenlaskijasta, koskee 8 §:ää lukuun ottamatta
soveltuvin osin myös muita arvopaperimarkkinalain
(746/2012) 2 luvun 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita kuin joukkovelkakirjaa ja sen liikkee-
seenlaskijaa.

Pitää olla:
Mitä tässä asetuksessa säädetään joukkovelkakirjasta ja sen liikkeeseenlaskijasta, koskee 8 §:ää lukuun ottamatta
soveltuvin osin myös muita arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja
arvopapereita kuin joukkovelkakirjaa ja sen liikkeeseenlaskijaa.

Sivulla 1, poistetaan alaviite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73EU (32010L0073); EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1030/2012
(Valtioneuvoston asetus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja

hallinnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden

monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain voimaantulosta)

Sivulla 1, alaviitteestä poistetaan:
HE 155/2012
VaVM38/2012
PeVL37/2012
TrVL8/2012
EV 174/2012

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1031/2012
(Valtioneuvoston asetus valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

annetun lain voimaantulosta)

Sivulla 1, alaviitteestä poistetaan:
HE 155/2012
VaVM 38/2012
PeVL 37/2012
TrVL8/2012
EV 174/2012

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1033/2012
(Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttami-

sesta)

Sivulla 1, asetuksen johtolauseessa on:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 26 §:n 1 momentti, seuraavasti:

Pitää olla:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (1766/2009) 26 §:n 1 momentti, seuraavasti:
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1046/2012
(Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 8 ja 9 §:n kumoamisesta)

Sivulla 1, 1§ on:
Tällä asetuksella kumotaan verotusmenettelystä annetun asetuksen (763/1998) 8 ja 9 §.

Pitää olla:
Tällä asetuksella kumotaan verotusmenettelystä annetun asetuksen (763/1998) 8 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 8 §
asetuksessa 1398/2001 ja 9 § asetuksessa 570/2010.

Suomen säädöskokoelman n:o 1072/2012
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, asetuksen johtolause on:
Liikenne-ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1799/2009) 3–5 §,
sellaisena kuin ne ovat, 3 §:n asetuksessa 135/2012 sekä 4 ja 5 §:n asetuksessa 279/2012, seuraavasti:

Pitää olla:
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1799/2009) 2–5 §,
sellaisena kuin ne ovat, 3 § asetuksessa 135/2012 sekä 2,4 ja 5 § asetuksessa 279/2012, seuraavasti:

Sivulla 2 on:
2 §
Televisiotoiminta

Paikkakunta Kanavanippu ERP
A B C D E F G Vaasa VHF A VHF B VHF C (kW)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kerimäki 30
37,
42 33 58 50

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Pitää olla:

Paikkakunta Kanavanippu ERP
A B C D E F G Vaasa VHF A VHF B VHF C (kW)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kerimäki 30 37, 42 33 58 50
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sivulla 10 on:
4 §
Valtakunnallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta

Taajuuskokonaisuus 2

107,1
— — — — — — — — —
Kuusamo
— — — — — — — — —

Pitää olla:
5 §
Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta

Pohjanmaa, Etelä-, Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaa

Oulu 4 107,1
— — — — — — — — —
Kuusamo
— — — — — — — — —
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Sivulla 11 on:

Taajuuskokonaisuus 2

105,7
— — — — — — — — —
Uusikaupunki
— — — — — — — — —

Pitää olla:
5 §
Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta

Varsinais-Suomi
Turku 5

105,7 — — — — — — — — —
Uusikaupunki

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1081/2012
(Laki ajokorttilain muuttamisesta)

Sivulla 1, lain johtolauseen kohdassa muutetaan on:
...16 §:n 1 momentti...

Pitää olla:
... 16 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1087/2012
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen
vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen

edellytyksistä)

Sivulla 1, asetuksen nimikkeenä on:
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon
merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä

Pitää olla:
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon
merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
muuttamisesta

Sivulla 2, 1 §:n 5 momentin, oikean palstan rivillä 3 on:
...asetuksen 3821/85...

Pitää olla:
... neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1/2013
(Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Asetuksen johtolauseen lisätään-kohdassa, rivillä 2 on:
...12 §:ään uusi 8 kohta...

Pitää olla:
... 12 §:ään uusi 8 momentti...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 2/2013
(Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta)

Sivulla 1, 1 §:n 6 kohta on:
6. veronkantolain (1259/2009) 22 §:n mukaisesti palautettavalle määrälle maksettavasta korosta;

Pitää olla:
6. veronkantolain (609/2005) 22 §:n mukaisesti palautettavalle määrälle maksettavasta korosta;

Sivulla 1, 1§:n 1. kohta on:
1. tuloverolain (716/2004) 33 a §:ssä tarkoitetun julkisesti noteeratun yhtiön muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja
kuolinpesälle maksamasta osingosta ja sijaisosingosta;

Pitää olla:
1. tuloverolain (1535/1992) 33 a §:ssä tarkoitetun julkisesti noteeratun yhtiön muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja
kuolinpesälle maksamasta osingosta ja sijaisosingosta;

Sivulla 1, 1§:n 14. kohta on:
14. tuloverolain (1389/1995) 82 §:ssä tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta;

Pitää olla:
14. tuloverolain 82 §:ssä tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta;

Sivulla 1, 1§:n 2. kohta on:
2. tuloverolain (716/2004) 33 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta
osingosta ja sijaisosingosta sekä tuloverolain (469/2009) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitetusta työpanokseen perustuvasta
osingosta, jos osinko maksetaan muulle kuin siitä verovelvolliselle;

Pitää olla:
2. tuloverolain 33 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja
sijaisosingosta sekä tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitetusta työpanokseen perustuvasta osingosta, jos osinko
maksetaan muulle kuin siitä verovelvolliselle;

Sivulla 2, 1§:n 19. kohta on:
19. tuloverolain (475/1998) 53 a §:ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta;

Pitää olla:
19. tuloverolain 53 a §:ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta;

Sivulla 2, 1§:n 23. kohta on:
23. tuloverolain (1155/2005) 43 § 2 momentissa tarkoitetusta metsätalouden pääomatuloksi luettavista metsätalouteen
saaduista tuista ja avustuksista eikä metsätalouteen kohdistuvista muina kuin vakuutuskorvauksina maksettavista
vahingonkorvauksista.

Pitää olla:
23. tuloverolain 43 § 2 momentissa tarkoitetusta metsätalouden pääomatuloksi luettavista metsätalouteen saaduista tuista
ja avustuksista eikä metsätalouteen kohdistuvista muina kuin vakuutuskorvauksina maksettavista vahingonkorvauk-
sista.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 4/2013
(Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa)

Sivulla 1, johdantolauseessa on:
27 §:n 4 momentin

Pitää olla:
27 §:n 5 momentin

Sivulla 8, 24 §:n 2 momentin 5 kohdan 7-8 riveillä on:
joka on vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli;

Pitää olla:
ja tämä kieli on vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli;
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 7/2013
(Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä)

Sivulla 4, 8§:n 3 momentin 1)-kohta on:
1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoitetuista henkilövahingon johdosta maksettavista korvauksista;

Pitää olla:
1) tuloverolain 78 §:ssä tarkoitetuista henkilövahingon johdosta maksettavista korvauksista;

Sivulla 5, 10§:n 2 momentin 1)-kohta on:
1) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla maksettavasta peruspäivärahasta, peruspäivärahaan liittyvästä työttömyys-
turvalain (459/2005) 6 luvun 3, 3a tai 3b §:n mukaisesta korotusosasta ja työttömyysturvalain (459/2005) 6 luvun 3 c §:n
mukaisesta muutosturvalisästä;

Pitää olla:
1) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla maksettavasta peruspäivärahasta, peruspäivärahaan liittyvästä työttömyys-
turvalain 6 luvun 3, 3a tai 3b §:n mukaisesta korotusosasta ja työttömyysturvalain 6 luvun 3 c §:n mukaisesta muutostur-
valisästä;

Sivulla 6, 16 §:n 1 momentissa 1 ja 2 rivillä on:
...palkkaturva-asetuksen (868/1998) 7 §:n nojalla...

Pitää olla:
...palkkaturva-asetuksen (1276/2009) 5 §:n nojalla...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 11/2013
(Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista)

Sivulla 7, liitteen 1, kohta 27.3, kolmannen sarakkeen ensimmäinen luetelmakohta on:
- Vain, jos välttämätön
(voi olla useita)

Pitää olla:
- Vain, jos välttämätön
(voi olla useita lausuntoja)

Sivulla 9, liitteen 2, osan 2, kohta 2.1 on:
Lupakirjan tämänhetkinen tila: - voimassa –
peruutettu tilapäisesti – peruutettu lopullisesti

Pitää olla:
2.1 Lupakirjan tämänhetkinen tila:

- voimassa
- peruutettu tilapäisesti
- peruutettu lopullisesti

Sivulla 10, liitteen 2, osan 2, kohta 6.1 6.2 on:
Haltijan syntymäpaikka Haltijan kansalaisuus

Pitää olla:
6.1 Haltijan syntymäpaikka
6.2 Haltijan kansalaisuus

Suomen säädöskokoelmaan n:o 26/2013
ja Suomen säädöskokoelman sopimussarjaan n:o 16/2013

(Valtioneuvoston asetus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertä-
misen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytä-

kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta)

Sivulla 1, 3 §:ssä on:
...(488/2012)...

Pitää olla:
...(448/2012)...
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Sivulla 1, johtolauseessa on:
... (488/2012) ...

Pitää olla:
... (448/2012) ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 60/2013
(Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta,

markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen liitteen 1 muuttamisesta)

Sivulla 3, liitteen 1 taulukon kohdan 41 sarakkeeseen F lisätään:
30.9.2016

Sivulla 3, liitteen 1 taulukon kohdan 41 sarakkeeseen G lisätään:
30.9.2024

Sivulla 6, liitteen 1 taulukon kohdassa 52 sarakkeessa B on:
Emäksinen kuparikarbonaatti
EY-numero....

Pitää olla:
Emäksinen kuparikarbonaatti
Kupari(II)karbonaatti-kupari(II)hydroksidi (1:1)
EY-numero....

Suomen säädöskokoelmaan n:o 76/2013
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä,

kuljetuksesta ja hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta)

Sivun 5, liitteeseen 3 lisätään luettelon loppuun seuraava kunta:
Vöyri

Suomen säädöskokoelmaan n:o 95/2013
(Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 1, sivun alalaitaan lisätään seuraava esityöviittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/35/EU (32012L0035); EYVL N:o L 343, 14.12.2012, s. 78

Suomen säädöskokoelmaan n:o 100/2013
(Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa)

Sivulla 1, 1 §:n 2 mom. on:
Markkinaoikeuden päätösvaltaisuudesta ja toiminnasta säädetään markkinaoikeudesta annetussa laissa (99/20013).

Pitää olla:
Markkinaoikeuden päätösvaltaisuudesta ja toiminnasta säädetään markkinaoikeudesta annetussa laissa (99/2013).

Suomen säädöskokoelmaan n:o 111/2013
(Laki kaupparekisterilain 29 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, 29 §:n 2 momentin 3 ja 4 rivillä on:
... annetussa laissa (100/2012).
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Pitää olla:
... annetussa laissa (100/2013).

Suomen Säädöskokoelmaan n:o 162/2013
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuo-

lella metsästysvuonna 20122013)

Sivulla 1, 3 §:n 3 mom. on:
Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä syyskuuta 2012 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 616/2012.

Pitää olla:
Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä marraskuuta 2012 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 616/2012.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 163/2013
(Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta)

Sivulla 1, 3 §:n johdantolause on:
Sen lisäksi mitä julkisen hallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 5 §:n 2 momentissa säädetään neuvottelukunta:

Pitää olla:
Sen lisäksi mitä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 5 §:n 2 momentissa säädetään
neuvottelukunta:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 235/2013
(Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2013 noudatettavasta menettelystä)

Sivulla 1, 1§:n 5)-kohta on:
5) tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2013);

Pitää olla:
5) tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (242/2013);

Suomen säädöskokoelmaan n:o 270/2013
(Metsästysasetus)

Sivulla 1, johtolause on:
muutetaan 10, 14, 14 a, 15, 16, 19, 22, 26 ja 45 §, sellaisena kuin niistä ovat 14 a ja 26 § asetuksessa 170/2011, 16 § osaksi
asetuksissa 81/1994, 869/1998 ja 823/2009 ja 45 § asetuksessa 1289/1995, sekä

Pitää olla:
muutetaan 10, 14, 14 a, 15, 16, 19, 22, 26 ja 45 §, sellaisena kuin niistä ovat 14 a ja 26 § asetuksessa 170/2011, 16 § osaksi
asetuksissa 81/1994, 869/1998 ja 823/2009, 22 § asetuksessa 440/2005 ja 45 § asetuksessa 1289/1995, sekä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 318/2013
(Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista)

Sivulla 1, säädöksen nimike on:
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien –juhlarahoista

Pitää olla:
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista

158



Suomen säädöskokoelmaan n:o 349/2013
(Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä)

Sivulla 1, sivun alalaitaan lisätään seuraava esityöviittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY (32002L0015); EYVL N:o L 80, 23.3.2002, s. 35-39

Suomen säädöskokoelmaan n:o 356/2013
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta annetun maa- ja metsätalousministeriön

asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, 7 §:n 3 momentin 2 ja 3 rivillä on:
...metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 2 kohdan...

Pitää olla:
...metsästysasetuksen (666/1993) 16 a §:n 2 momentin 2 kohdan...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 410/2013
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosi-

aali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta)

Sivulla 2, liitteen rivillä 11 on:
DT kurkkumätä (D)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote

Pitää olla:
DT kurkkumätä (D)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote

Sivulla
2, liitteen riveillä 3–6 on:
DTaP-IPV-Hib kurkkumätä(diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton-rokote
hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IPV)- jaHaemophilus influenzaetyyppi b (Hib) -rokote

Pitää olla:
DTaP-IPV-Hib kurkkumätä(diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton-rokote hinkuyskä (acellular

pertussis = aP)-, polio (IPV)- ja Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote

Suomen säädöskokoelmaan n:o 426/2013
(Laki maksulaitoslain muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolauseen rivillä 2, on:
muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 21 a §, 37 §:n 2 momentti, 46 §:n 3 momentti ja

Pitää olla:
muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 21 a §, 37 §:n 3 momentti, 46 §:n 3 momentti ja

Suomen säädöskokoelmaan n:o 474/2013
(Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, sivun alalaitaan lisätään seuraava esityöviittaus:
Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 475/2013
(Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, sivun alalaitaan lisätään seuraava esityöviittaus:
Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

Suomen säädöskokoelmaan n:o 476/2013
(Valtioneuvoston asetus maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, sivun alalaitaan lisätään seuraava esityöviittaus:
Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

Suomen säädöskokoelmaan n:o 478/2013
(Laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta)

Sivulla 7, 43 §:n 1 momentin taulukon ensimmäinen rivi on:

Asukasmäärä alle 20 000 20 000-49 999 50 000-80 000 yli 80 0000

Pitää olla:

Asukasmäärä alle 20 000 20 000-49 999 50 000-80 000 yli 80 000

Sivulla 9, voimaantulosäännöksen 4 momentti on:
Lain 42 §:n 6 momenttia sovellettaessa ei oteta huomioon ennen tämän lain voimaantuloa voimaan tulleita kuntien
yhdistymisiä.

Pitää olla:
Lain 42 a §:n 4 momenttia sovellettaessa ei oteta huomioon ennen tämän lain voimaantuloa voimaan tulleita kuntien
yhdistymisiä.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 490/2013
(Laki tuulivoiman kompensaatioalueista)

Lakiin lisätään oheinen liite:
Liite 1

PERÄMEREN TUULIVOIMA-ALUE

Suomen säädöskokoelmaan n:o 532/2013
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten raken-

nusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista)

Sivulla 1, 2 §:n 1 momentin 14-kohdan 1 ja 2 riveillä, on:
... vuosimiskarsinalla...

Pitää olla:
... vuonimiskarsinalla...

Sivulla 3, 6 §:n 1 momentin perään lisätään piste.

Sivulla 3, 6 §:n 1 momentin toiseksi viimeisessä lauseessa, on:
Vuohinavetaan...

Pitää olla:
Vuohinavettaan...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 537/2013
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä)

Sivulla 3, johtolause riveillä 21 ja 22 on:
..., kohdat 6.8.2.1.19 ja 6.8.2.1.20, jolloin nykyiset alaviitteet 5 – 14 siirtyvät alaviitteiksi 6 - 15,...

Pitää olla:
..., kohdat 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20, jolloin nykyiset alaviitteet 5 – 15 siirtyvät alaviitteiksi 6 – 16,...

Sivulla 3, johtolause rivillä 36 on:
6.8.2.4.6 ja 6.8.3.5.10 asetuksessa 1018/2013, ja

Pitää olla:
6.8.2.4.6 ja 6.8.3.5.10 asetuksessa 1018/2011, ja

Sivulla 3, johtolause rivillä 6 on:
..., kohdan 6.2.2.7.2 alakohta (a), jolloin luvun 6.2 nykyiset alaviitteet 1 – 4 siirtyvät alaviitteiksi 2 – 5,...

Pitää olla:
..., kohdan 6.2.2.7.2 alakohta (a), jolloin luvun 6.2 nykyiset alaviitteet 2 – 4 siirtyvät alaviitteiksi 3 – 5,...

Sivulla 4, lisätään seuraava esityöviittaus:
Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

Sivulla 61, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 188 alakohdan (e) kuudes rivi on:
jotka eivät voi saada aikaan vaarallisista lämmön kehittymistä. Kun

Pitää olla:
jotka eivät voi saada aikaan vaarallista lämmön kehittymistä. Kun

Sivulla 65, kohdan 3.3.1 erityismääräys 361, viimeinen kappale ennen huomautusta, viimeinen rivi on:
vastaavaan suojan.

Pitää olla:
vastaavan suojan.

Sivulla 106, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P114(b), ulkopakkaukset, tynnyrit, muovit on:
muovit (1H2)

Pitää olla:
muovit (1H1, 1H2)

Sivulla 153, kohdan 4.2.5.2.6, UN-säiliön soveltamisehto T50, alaotsikkorivin viimeinen sarake on:
Enimmäistäyttöaste

Pitää olla:
Enimmäistäyttösuhde

Sivulla 153, kohdan 4.2.5.2.6, UN-säiliön soveltamisehtoT50, alaviite c on:
c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä paineellisen kemikaalin täyttöastetta kaasun
enimmäistäyttöasteen sijasta.

Pitää olla:
c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä täyttöastetta enimmäistäyttösuhteen sijasta.

Sivulla 164, kohdan 5.5.3.1.3 viimeinen virke on:
konttien jäähdytystarkoituksissa käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Pitää olla:
konttien jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Sivulla 167, kohdan 6.1.5.2.6 ensimmäinen kappale on:
6.1.5.2.6 Polyeteenistä valmistettujen kohdassa 6.1.4.8 tarkoitettujen tynnyreiden ja kanistereiden sekä tarvittaessa

kohdassa 6.1.4.21 tarkoitettujen yhdistettyjen pakkausten kemiallisen yhteensopivuuden täyttönesteille saa
testata kohdassa 4.1.1.19 tarkoitetuilla rinnastettavilla standardinesteillä (ks. kohta 6.1.6) seuraavasti:

Pitää olla:
6.1.5.2.6 Polyeteenistä valmistettujen kohdassa 6.1.4.8 tarkoitettujen tynnyreiden ja kanistereiden sekä tarvittaessa

kohdassa 6.1.4.19 tarkoitettujen yhdistettyjen pakkausten kemiallisen yhteensopivuuden täyttönesteille saa
testata kohdassa 4.1.1.21 tarkoitetuilla rinnastettavilla standardinesteillä (ks. kohta 6.1.6) seuraavasti:
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 538/2013
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintämi-

nisteriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolause riveillä 11-12 on:
’’Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija’’, jolloin osan 1 alaviitteet 4 - 19 siirtyvät alaviitteiksi 5 - 20,

Pitää olla:
’’Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija’’, jolloin osan 1 alaviitteet 5 - 19 siirtyvät alaviitteiksi 6 -20,

Sivulla 2, johtolauseen ensimmäisellä rivillä on:
.., kohta 2.2.9.1.14,...

Pitää olla:
kohta 2.2.9.1.14, jolloin kohdan 2.3.3.2 nykyinen alaviite 23 siirtyy alaviitteeksi 24,

Sivulla 3, johtolause riveillä 12 ja 13 on:
..., kohdan 6.7.2.20.1 alakohta (c), jolloin luvun 6.7 nykyiset alaviitteet 2 -12 siirtyvät alaviitteiksi 3 - 13, ...

Pitää olla:
..., kohdan 6.7.2.20.1 alakohta (c), jolloin luvun 6.7 nykyiset alaviitteet 2 - 5 siirtyvät alaviitteiksi 3 - 6,...

Sivulla 3, johtolause riveillä 18 ja 19 on:
..., kohdan 6.7.4.15.1 alakohdat (c) - (j),...

Pitää olla:
..., kohdan 6.7.4.15.1 alakohdat (c) - (j), jolloin nykyiset alaviitteet 10 ja 11 siirtyvät alaviitteiksi 13-14, ...

Sivulla 3, johtolause rivillä 16 on:
..., kohdan 6.7.3.16.1 luetelmakohdat (c) – (h),...

Pitää olla:
..., kohdan 6.7.3.16.1 luetelmakohdat (c) – (h), jolloin nykyiset alaviitteet 6-9 siirtyvät alaviitteeksi 8-11, ...

Sivulla 3, johtolause rivillä 20 on:
..., kohdan 6.7.5.13.1 alakohdat (c) – (g), ...

Pitää olla:
..., kohdan 6.7.5.13.1 alakohdat (c) – (g), jolloin nykyinen alaviite 12 siirtyy alaviitteeksi 16,...

Sivulla 4, lisätään seuraava esityöviittaus:
Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

Sivulla 4, johtolauseen riveillä 4 ja 5 on:
..., kohtaan 6.1.3.1 alakohdan (a) (i) uusi alaviite 2, jolloin nykyiset luvun 6.1 alaviitteet 2-3 siirtyvät alaviitteiksi 3- 4,...

Pitää olla:
..., kohtaan 6.1.3.1 alakohdan (a) (i) uusi alaviite 2, jolloin nykyiset luvun 6.1 alaviitteet 2-4 siirtyvät alaviitteiksi 3- 5,...

Sivulla 12, kohdan 1.6.3.8 toinen kappale kumotaan

Sivulla 14, kohdan 1.7.2.1 rivi on:
koostuusystemaattisista järjestelyistä, joilla pyritään saamaan aikaan riittävä

Pitää olla:
koostuu systemaattisista järjestelyistä, joilla pyritään saamaan aikaan riittävä

Sivulla 16, luvun 1.10 toisen johdantokappaleen kolmas rivi on:
omaisuudelle, ovat tässä luvussa tarkoitetut aineet. Tällöin tämän luvun säännösten

Pitää olla:
omaisuudelle, ovat tässä luvussa tarkoitetut aineet ja ainemäärät. Tällöin tämän luvun säännösten

Sivulla 19, toiseksi ja kolmanneksi alin rivi on:
1.10.3.1 Suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden määritelmä1.10.3.1.1
’’Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita’’ ovat aineet, joita voidaan

Pitää olla:
1.10.3.1 Suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden määritelmä
1.10.3.1.1 ’’Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita’’ ovat aineet, joita voidaan
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Sivulla 29, kohdan 2.2.52.4 taulukon viimeinen rivi on:

’’ ≤ 17 ≥18 ≥65 OP8 3110

Pitää olla:

’’ ≤ 17 ≥18 OP8 3110

Sivulla 59, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 188 alakohdan (e) kuudes rivi on:
jotka eivät voi saada aikaan vaarallisista lämmön kehittymistä. Kun

Pitää olla:
jotka eivät voi saada aikaan vaarallista lämmön kehittymistä. Kun

Sivulla 63, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 361 viimeinen rivi ennen huomautusta on:
vastaavaan suojan.

Pitää olla:
vastaavan suojan.

Sivulla 145, kohdan 4.2.5.2.6, UN-säiliön soveltamisehtoT50, alaviite c on:
c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä paineellisen kemikaalin täyttöastetta kaasun enimmäis-
täyttöasteen sijasta.

Pitää olla:
c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä täyttöastetta enimmäistäyttösuhteen sijasta.

Sivulla 156, kohdan 5.5.3.1.3 viimeinen virke
konttien jäähdytystarkoituksissa käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Pitää olla:
jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Sivulla 174, kohdan 6.6.3.3 kolmannen kappaleen jälkeen lisätään:
LUKU 6.7

Sivulle 188, kohdan 6.8.2.6.1 taulukon alle lisätään huomautus:
* Huom. Materiaalin on kestettävä vähintään -40 ºC lämpötilaan saakka (ks. kohdat 6.8.2.1.8 ja 6.8.2.1.10). Kansainvälisissä
RID-määräyksissä ei ole tätä huomautusta.

Sivulla 192, kohdan 7.5.11 erityismääräykseen CW33 kohdan (1.1) alkuun ennen alakohtaa (a) lisätään:
(1.1) Kollit, lisäpäällykset, kontit ja säiliöt, jotka sisältävät radioaktiivisia ainetta ja pakkaamatonta radioaktiivista ainetta, on
kuljetuksen aikana pidettävä erillään:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 546/2013
(Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 8, liitteen 10 rivillä on:
Bachelor of Marine Technology

Pitää olla:
Bachelor of Marine Technology

Sivulla 17, liitteen 5 rivillä on:
Bachelor of Beauty and Cosmetics

Pitää olla:
Master of Beauty and Cosmetics
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 564/2013
(Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta)

Sivulla 1, sivun alalaitaan lisätään seuraava esityöviittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU (32010L0063); EUVL N:o L 276, 20.10.2010, s. 33

Suomen säädöskokoelmaan n:o 565/2013
(Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta)

Sivulla 1, sivun alalaitaan lisätään seuraava esityöviittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU (32010L0063); EUVL N:o L 276, 20.10.2010, s. 33

Suomen säädöskokoelmaan n:o 599/2013
(Kemikaalilaki)

Sivulla 4, 11§, 1 mom. 4)-kohta, rivit 6-7, poistetaan ylimääräinen kappalejako sanojen ’’noudattamista ympäristönsuojelulain’’
välistä.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 610/2013
(Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, asetuksen johtolauseessa on:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen (906/2012) 5 § 2 momentti, 7 § 3 momentti, 8 §
3 momentti, 11 § 2 momentti ja 15 § 1 momentti sekä
lisätään voimantulo- ja siirtymäsäännös seuraavasti:

Pitää olla:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen (906/2012) 5 § 2 momentti, 7 § 3 momentti, 8 §
3 momentti, 11 § 2 momentti ja 15 § 1 momentti seuraavasti:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 611/2013
(Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1. asetuksen johtolauseessa on:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 17 ja 32 § sekä
lisätään voimaantulo- ja siirtymäsäännös seuraavasti:

Pitää olla:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 17 ja 32 § seuraavasti:
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Suomen säädöskokoelman n:o 614/2013
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta)

Sivulla 20 Vaasa 1 jälkeen puuttuu:

Pohjanmaa, Etelä-, Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaa

Vaasa 2
103,0 Vaasa

Suomen säädöskokoelman n:o 682/2013
(Verohallinnon työjärjestys)

Sivulla 9, 38 §:n, 12)-kohta on:
12) vastaa tilastolain 15 §:n 6 momentin (361/2013)...

Pitää olla:
12) vastaa tilastolain 15 §:n 6 momentin (280/2004)...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 687/2013
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä)

Sivulla 5, kohdan 1.1.3.6.3 taulukon kuljetuskategoria 1 on:

Kuljetus-

kategoria

(1)

Aineet, esineet ja välineet

Pakkausryhmä tai luokituskoodi/ryhmä tai YK-numero

(2)

Enimmäis-

määrä kulje-

tusyksikköä

kohti

(3)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Pakkausryhmän I aineet, esineet ja välineet, jotka eivät kuulu kuljetuskategoriaan
0, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat aineet, esineet ja välineet:

20

Luokka 1:
Luokka 2:

Luokka 4.1:
Luokka 5.2:

1.1B–1.1J a, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a

Ryhmät T, TC a, TO, TF, TOC aja TFC,
Aerosolit: ryhmät C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC
Paineelliset kemikaalit: UN 3502, 3503, 3504 ja 3505
UN3221–3224 ja 3231–3240
UN3101–3104 ja 3111–3120

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
a UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 aineille ja esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 50
kg.
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Pitää olla:

Kuljetus-

kategoria

(1)

Aineet, esineet ja välineet

Pakkausryhmä tai luokituskoodi/ryhmä tai YK-numero

(2)

Enimmäis-

määrä kulje-

tusyksikköä

kohti

(3)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Pakkausryhmän I aineet, esineet ja välineet, jotka eivät kuulu kuljetuskategoriaan
0, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat aineet, esineet ja välineet:

20

Luokka 1:
Luokka 2:

Luokka 4.1:
Luokka 5.2:

1.1B–1.1J a, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a

Ryhmät T, TC a, TO, TF, TOC aja TFC,
Aerosolit: ryhmät C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC
Paineelliset kemikaalit: UN 3502, 3503, 3504 ja 3505
UN3221–3224 ja 3231–3240
UN3101–3104 ja 3111–3120

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
a UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 aineille ja esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 50
kg.

Sivulla 11, kohdan 4.1.1.21.3 kuvan 4.1.1.21.1 oikeanpuolisessa laatikossa on:
Kemiallista yhteensopivuutta voidaan pitää osoitettuna, jos pakkauksen/IBC-pakkauksen rakennetyyppi on testattu annetulla
standardinesteellä (-nesteillä). Koskee myös aineen vesiliuo-

Pitää olla:
Kemiallista yhteensopivuutta voidaan pitää osoitettuna, jos pakkauksen/IBC-pakkauksen rakennetyyppi on testattu annetulla
standardinesteellä (-nesteillä). Koskee myös aineen vesiliuoksia.

Sivulla 13, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapa P002, yksittäiset pakkaukset, laatikot, teräs ja alumiini on:

teräs (4A1) e

alumiini (4B2) e
ei sallittu
ei sallittu

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

Pitää olla:

teräs (4A) e

alumiini (4B) e
ei sallittu
ei sallittu

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

Sivulla 13, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapa P002, yksittäiset pakkaukset, tynnyrit, muovi on:

muovi (1H1 ja 1H2d) ei sallittu 400 kg 400 kg

Pitää olla:

muovi (1H1 tai 1H2d) ei sallittu 400 kg 400 kg

Sivulle 14, pakkaustapaan P002 lisätään erityismääräys PP13

PP13 YK-numeroon 2870 luokitelluille esineille vain pakkausryhmän I vaatimukset täyttävät pakkausyh-
distelmät ovat sallittuja.

Sivulla 17, kohdan 5.1.2.1 alakohdan (a) (ii) kolmas rivi on:
on varustettava varoituslipukkeella kollien merkintää 5.2.2. koskevien

Pitää olla:
on varustettava varoituslipukkeella kohdan 5.2.2 kollien merkintää koskevien
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 688/2013
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä)

Sivulla 4, kohdan 1.1.3.6.3 taulukon kuljetuskategoria 1 on:

Kuljetus-

kategoria

(1)

Aineet, esineet ja välineet

Pakkausryhmä tai luokituskoodi/ryhmä tai YK-numero

(2)

Enimmäis-

määrä vau-

nua tai suur-

konttia kohti

(3)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Pakkausryhmän I aineet, esineet ja välineet, jotka eivät kuulu kuljetuskategoriaan
0, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat aineet, esineet ja välineet:

20

Luokka 1:
Luokka 2:

Luokka 4.1:
Luokka 5.2:

1.1B–1.1J a, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a

Ryhmät T, TC a, TO, TF, TOC aja TFC,
Aerosolit: ryhmät C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC
Paineelliset kemikaalit: UN 3502, 3503, 3504 ja 3505
UN3221–3224 ja 3231–3240
UN3101–3104 ja 3111–3120

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
a UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 aineille ja esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 50
kg.

Pitää olla:

Kuljetus-

kategoria

(1)

Aineet, esineet ja välineet

Pakkausryhmä tai luokituskoodi/ryhmä tai YK-numero

(2)

Enimmäis-

määrä vau-

nua tai suur-

konttia kohti

(3)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Pakkausryhmän I aineet, esineet ja välineet, jotka eivät kuulu kuljetuskategoriaan
0, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat aineet, esineet ja välineet:

20

Luokka 1:
Luokka 2:

Luokka 4.1:
Luokka 5.2:

1.1B–1.1J a, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a

Ryhmät T, TC a, TO, TF, TOC aja TFC,
Aerosolit: ryhmät C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC
Paineelliset kemikaalit: UN 3502, 3503, 3504 ja 3505
UN3221–3224 ja 3231–3240
UN3101–3104 ja 3111–3120

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
a UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 aineille ja esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 50
kg.

Sivulla 10, kohdan 2.2.62.1.9 alakohdan (b)loppuun lisätään huomautus:
Huom. Tietyt viranomaisen hyväksymät biologiset tuotteet voivat aiheuttaa biologista vaaraa vain tietyissä osissa maapalloa.
Suomessa tällaisessa tapauksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi vaatia, että nämä biologiset tuotteet täyttävät tartunta-
vaarallisten aineiden vaatimukset, tai asettaa muita rajoituksia.

Sivulla 14, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 363 alakohdan (e) viimeinen rivi on:
rahtikirjassa.

Pitää olla:
rahtikirjassa on seuraava merkintä: ″Kuljetus erityismääräyksen 363 mukaisesti″.

Sivulla 14, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 529 toinen lause on:
...UN 3077 elohopeakloridi (kalomeli) on luokan 9 aine. (UN 3077).

Pitää olla:
...Elohopeakloridi (kalomeli) on luokan 9 aine (UN 3077).

Sivulla 15, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 637 alaviitteen 3 paikka on:
Muuntogeeniset mikro-organismit ja muuntogeeniset organismit eivät ole näiden säännösten alaisia aineita, jos niiden käyttö on
Suomessa sallittu3.
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Pitää olla:
Huom.Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa käytön hyväksyy alkuperä-, kauttakulku- sekä määräpaikkamaan toimivaltainen
viranomainen 3.

Sivulla 18, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P002, yksittäiset pakkaukset, laatikot, teräs ja alumiini on:

teräs (4A1) e

alumiini (4B2) e
ei sallittu
ei sallittu

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

Pitää olla:

teräs (4A) e

alumiini (4B) e
ei sallittu
ei sallittu

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

Sivulla 19, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P114(a), erityismääräys PP43 on:

PP43 UN 0342 aineille ei vaadita sisäpakkauksia, jos ulkopakkauksina on käytetty metalli- (1A2, tai 1B2)
tai muovitynnyreitä (1H2).

Pitää olla:

PP43 UN 0342 aineille ei vaadita sisäpakkauksia, jos ulkopakkauksina on käytetty metalli- (1A1, 1A2,
1B1, 1B2, 1N1 tai 1N2) tai muovitynnyreitä (1H1 tai 1H2).

Sivulla 22, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P410, yksittäiset pakkaukset, kanisterit ja laatikot, muu metalli sekä alaviite d on:

Kanisterit

teräs (3A1 tai 3A2) alumiini (3B1 tai 3B2)
muovit (1H1, 1H2)
muovit (3H1 ja 3H2)
Laatikot

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
muu metalli (4N),
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

120 kg
120 kg
120 kg

400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

400 kg

d Näitä pakkauksia saa käyttää vain pakkausryhmän II aineille, kun niitä kuljetetaan umpinaisessa
vaunussa tai umpinaisessa kontissa.

Pitää olla:

Kanisterit

teräs (3A1 tai 3A2) alumiini (3B1 tai 3B2)
muovit (1H1, 1H2)
muovit (3H1 ja 3H2)
Laatikot

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
muu metalli (4N),c

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

120 kg
120 kg
120 kg

400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

400 kg

d Näitä pakkauksia saa käyttää vain pakkausryhmän II aineille, kun niitä kuljetetaan umpinaisessa
vaunussa tai umpinaisessa kontissa.

Sivulla 27, kohdan 6.8.2.1.10 riveillä 5 ja 6 on:
...lämpötila on -20 ºC. Vesikarkaistua terästä ei saa käyttää hitsattavissa säiliöissä.
Käytettäessä hienoraeterästä...

Pitää olla:
...lämpötila on -20 ºC.
Vesikarkaistua terästä ei saa käyttää hitsattavissa säiliöissä. Käytettäessä hienoraeterästä...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 698/2013
(Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, voimaantulosäännöksen 2 momentin 1 rivillä on
...voimantuloa...

Pitää olla:
...voimaantuloa...

Sivulla 1, voimaantulosäännöksen/voimaantulokappale on:
...päivänä marraskuuta 2013

Pitää olla:
...päivänä marraskuuta 2013.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 702/2013
(Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta)

Sivulla 3 viimeisellä rivillä on:
Bachelor of Construction Architect

Pitää olla:
Bachelor of Construction Architecture

Suomen säädöskokoelmaan n:o 707/2013
(Valtioneuvoston asetus nesteytetyn maakaasun terminaalien investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista)

Sivulla 2, 5 §:n 3 momentissa kohtien numerointi on:
7) arvio hankkeen energiataloudellisista ....;
7) arvio hankkeen työllisyysvaikutuksista;
8) selvitys tuen kannustavasta vaikutuksesta ...;
9) selvitys hankkeeseen haetuista .....

Pitää olla:
7) arvio hankkeen energiataloudellisista ....;
8) arvio hankkeen työllisyysvaikutuksista;
9) selvitys tuen kannustavasta vaikutuksesta ...;
10) selvitys hankkeeseen haetuista .....

Suomen säädöskokoelmaan n:o 717/2013
(Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta)

Sivulla 4, 10 §:n 1 momentin rivit 1-3 ovat:
Väestön yksilön saaman päästöstä aiheutuvan
vuosiannoksen raja-arvo on luokan 1 oletetuille
onnettomuuksille 0,1 millisievertiä, ...

Pitää olla:
Väestön yksilön saaman päästöstä aiheutuvan
vuosiannoksen raja-arvo on luokan 1 oletetuille
onnettomuuksille 1 millisievertiä, ...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 750/2013
(Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaati-

muksista)

Sivulla 9, liitteen 1, taulukon 1, väliotsikko on:
Puu ja muut kiinteät biopolttoaineet4

Pitää olla:
Puu ja muut kiinteät biopolttoaineet5

Sivulla 14, liitteen 2, taulukon 1, keskisarakkeen ensimmäinen solu on:
1≤P≤5 MW5
<P≤20 MW
20<P<50 MW

Pitää olla:
1≤P≤5 MW
5<P≤20 MW
20<P<50 MW

Suomen säädöskokoelmaan n:o 755/2013
(Ydinenergia-asetus)

Sivulla 1, johtolauseessa riviltä 5 lukien on:
... 43 §:n 7 ja 8 kohta...

Pitää olla:
... 43 §:n johdantokappale sekä 7 ja 8 kohta...

Sivulla 1, johtolauseessa riviltä 6 lukien on:
... 48 §:n johdantokappale...

Pitää olla:
... 48 §:n 1 momentin johdantokappale...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 763/2013
(Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta)

Sivulle 1 lisätään alaviitteeseen seuraava viittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/77/EU (32011L0077); EUVL L 265, 11.10.2011, s. 1

Suomen säädöskokoelmaan n:o 764/2013
(Laki orpoteosten käyttämisestä)

Sivulle 1lisätään alaviitteeseen seuraava viittaus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/28/EU (32012L0028); EUVL L 299, 27.10.2012, s. 5

Suomen säädöskokoelmaan n:o 825/2013
(Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, 3 § 5 momentin 4 rivillä on:
... enintään 14,80 euroa...

Pitää olla:
...enintään 14,70 euroa...
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Sivulla 2, 9 §, 1 momentin 6 rivillä on :
...enintään 10,10 euroa
(teksti oikaistu aiemmin virheellisesti)

Pitää olla:
...enintään 10,20 euroa

Sivulla 2, 9 §, 1 momentin 6 rivillä on:
...enintään 10,20 euroa...

Pitää olla:
...enintään 10,10 euroa...

Sivulla 3, 14 § 1 momentin 2 rivillä on:
...29 §:n 1 momentin

Pitää olla:
...29 §:n 2 momentin

Sivulla 3, 26 a § 3 momentin 2 rivillä on:
...enintään 16,20 euroa...

Pitää olla:
...enintään 16,10 euroa...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 839/2013
(Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2014)

Sivulla 25, 3 §:n 1 momentti on:
... 3 §:n 2 momentissa ...

Pitää olla:
... 3 §:n 3 momentissa ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 840/2013
(LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014)

Luettelossa kunnan tuloveroprosentti on:
Sotkamo 21,00

Pitää olla:
Sotkamo 21,25

Suomen säädöskokoelmaan n:o 848/2013
(Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista)

Sivulle 3, vasemman palstan ylälaitaan lisätään teksti:
Taulukko 3

Suomen säädöskokoelmaan n:o 852/2013
(Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2013 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista)

Sivulla 2, säädöksen antopäiväys on:
Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014

Pitää olla:
Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 855/2013
(Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 myönnettävän investointituen kohdentamisesta)

Sivulla 4, 17 §:n 2 momentin 2 kohdassa on:
2) tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille;

Pitää olla:
2) tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille; ja

Suomen säädöskokoelmaan n:o 910/2013
(Laki vesilain 5 ja 17 luvun muuttamisesta)

Sivulla 1, 5 luvun 38 §:n ensimmäinen kappale on kyseisen pykälän otsikko, eikä ensimmäinen momentti. Oikea muoto on siis:
5 luku

Ojitus
38 §

Ojituksen johdosta suoritettava tilusjärjestely
Jos ojituksen johdosta saattaa olla ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 919/2013
(Laki yhteismetsälain 38 ja 51 §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, säädöksen antopäiväys on:
Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2019

Pitää olla:
Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1024/2013
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä

eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä)

Sivu 1, lisätään alaviitteet seuraavasti:
Neuvoston direktiivi 90/425/ETY (31990L0425); EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29
Komission päätös 94/338/EY (31994D338); EYVL N:o L 151, 17.6.1994, s. 36
Komission asetus (EU) N:o 388/2010 (32010R388), EYVL N:o L 114, 7.5.2010, s. 3

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1031/2013
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä

lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista)

Sivulla 4, 9 § 1 mom,. rivillä 6 on:
...maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa /2013 säädetyt...

Pitää olla:
...maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1024/2013 säädetyt...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1035/2013
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja

sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista)

Sivulla 2, 4 §:n 1 momentin kohdissa 6 – 9 on:
6) kamelieläimillä Camelidae-heimoon
kuuluvia eläimiä;lähtöpitopaikalla jäsenvaltiossa
sijaitsevaa pitopaikkaa tai keräyskeskusta,
josta eläintä lähdetään kuljettamaan
toiseen jäsenvaltioon;
7) määränpääpitopaikalla jäsenvaltiossa
sijaitsevaa pitopaikkaa, johon toisesta jäsenvaltiosta
kuljetettu eläin saapuu;
8) TRACES-tietojärjestelmällä Traces-järjestelmän
käyttöönotosta ja päätöksen
92/486/ETY muuttamisesta annetussa komission
päätöksessä 2004/292/EY tarkoitettua
yhdennettyä eläinlääkinnällistä tietojärjestelmää;
sekä
9) tuberkuloosilla nautatuberkuloosia ja
hirvieläinten tuberkuloosia.

Pitää olla:
6) kamelieläimillä Camelidae-heimoon
kuuluvia eläimiä;
7) lähtöpitopaikalla jäsenvaltiossa
sijaitsevaa pitopaikkaa tai keräyskeskusta,
josta eläintä lähdetään kuljettamaan
toiseen jäsenvaltioon;
8) määränpääpitopaikalla jäsenvaltiossa
sijaitsevaa pitopaikkaa, johon toisesta jäsenvaltiosta
kuljetettu eläin saapuu;
9) TRACES-tietojärjestelmällä Traces-järjestelmän
käyttöönotosta ja päätöksen
92/486/ETY muuttamisesta annetussa komission
päätöksessä 2004/292/EY tarkoitettua
yhdennettyä eläinlääkinnällistä tietojärjestelmää;
sekä
10) tuberkuloosilla nautatuberkuloosia ja
hirvieläinten tuberkuloosia.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1039/2013
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, asetuksen johtolauseessa on:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 4 §,
...

Pitää olla:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 4 §, sellaisena kuin se on asetuksessa
1136/2009,
...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1046/2013
(Laki tilintarkastuslain muuttamisesta)

Sivulla 1, sivun alalaidan esityöviittauksissa on:
HE 191/2013
TaVM 35/203
EV 178/2031
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Pitää olla:
HE 191/2013
TaVM 35/2013
EV 178/2013

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1047/2013
(Laki julkishallinnon- ja talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta)

Sivulla 1, sivun alalaidan esityöviittauksissa on:
HE 191/2013
TaVM 35/203
EV 178/2031

Pitää olla:
HE 191/2013
TaVM 35/2013
EV 178/2013

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1064/2013
(Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista)

Sivulla 2 , 3 §:n 2 momentin 5 rivillä on:
...jäljennöksenä tai tulosteina päättää arkistolaitos...

Pitää olla:
...jäljennöksenä tai tulosteina perittävistä maksuista päättää arkistolaitos...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1104/2013
(Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista)

Sivulla 10, liitteessä 2, kohdassa 6 on:
37911 Kylmäkoski

Pitää olla:
37910 Akaa

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1107/2013
(Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen

muuttamisesta)

Sivulla 1, asetuksen johtolauseen 4 rivillä on:
...60 §:n 2 momentti...

Pitää olla:
...60 §:n 3 momentti...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1143/2013
(Valtion talousarvio vuodelle 2014)

Sivulla 187, momentin 35.10.20 Valtuus-kohta on:
Vuonna 2014 saadaan tehdä 10-vuotisia kokonaispalvelusopimuksia öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta enintään euron
kokonaiskustannusten määrästä.
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Pitää olla:
Vuonna 2014 saadaan tehdä 10-vuotisia kokonaispalvelusopimuksia öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta enintään
4 000 000 euron kokonaiskustannusten määrästä.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1181/2013
(Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta)

Sivulla 2, 2 §:n 3 momentin 1 kohdassa on:
...(tutkinnan ja virka-avun tiedot) seuraavasti:

Pitää olla:
...(tutkinnan ja virka-avun tiedot) seuraavasti:

Sivulla 2, 2 §:n 3 momentin 2 kohdassa on:
...(henkilökuulutustiedot);

Pitää olla:
...(henkilökuulutustiedot);

Sivulla 2, 2 §:n 3 momentin 3 kohdassa on:
...(tunnistettavien tiedot);

Pitää olla:
...(tunnistettavien tiedot);

Sivulla 2, 2 §:n 3 momentin 4 kohdassa on:
...(etsittävien ajoneuvojen tiedot);

Pitää olla:
...(etsittävien ajoneuvojen tiedot);

Sivulla 2, 2 §:n 3 momentin 5 kohdassa on:
...(omaisuustiedot);

Pitää olla:
...(omaisuustiedot);

Sivulla 2, 2 §:n 3 momentin 6 kohdassa on:
...(turvallisuustiedot);

Pitää olla:
...(turvallisuustiedot);

Sivulla 3, 2 §:n 3 momentin 10 kohdassa on:
...(tapaamiskieltotiedot);

Pitää olla:
...(tapaamiskieltotiedot);

Sivulla 3, 2 §:n 3 momentin 11 kohdassa on:
...(havaintotiedot).

Pitää olla:
...(havaintotiedot).

Sivulla 3, 2 §:n 3 momentin 7 kohdassa on:
...(tuntomerkkitiedot);

Pitää olla:
...(tuntomerkkitiedot);

Sivulla 3, 2 §:n 3 momentin 8 kohdassa on:
...(tiedotustiedot);

Pitää olla:
...(tiedotustiedot);

Sivulla 3, 2 §:n 3 momentin 9 kohdassa on:
...(tietolähdetiedot);
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Pitää olla:
...(tietolähdetiedot);

Sivulla 3, 3 §:n 3 momentin 9 kohdassa on:
...(arpajaislupatiedot).

Pitää olla:
...(arpajaislupatiedot).

Sivulla 3, 3 §:n 3 momentin 1 kohdassa on:
...(aselupatiedot);

Pitää olla:
...(aselupatiedot);

Sivulla 3, 3 §:n 3 momentin 8 kohdassa on:
...(rahankeräysten valvontatiedot);

Pitää olla:
...(rahankeräysten valvontatiedot);

Sivulla 17, 37 §:n 2 momenttina on:
Kansainväliseen poliisiyhteistyöhön liittyvän henkilötietojen käsittelyn muita erityissäännöksiä

Pitää olla väliotsikkona ennen 38 §:ää:
Kansainväliseen poliisiyhteistyöhön liittyvän henkilötietojen käsittelyn muita erityissäännöksiä

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1218/2013
(Laki ulkomaalaislain muuttamisesta)

Sivulla 7 lain 186 §:n 1 momentissa rivit 13-15 on (erotettu kappalejaolla luettelon jälkeen, vaikka kuuluvat 1 momenttiin):
Työnantaja tai tämän edustaja, joka
1) tahallaan tai huolimattomuudesta pitää

palveluksessaan ulkomaalaisen, jolla ei ole
oikeutta ansiotyön tekemiseen,

2) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
antaa viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia
tietoja ulkomaalaisen työnteon
ehdoista taikka työtehtävistä ja niiden asettamista
vaatimuksista taikka

3) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
laiminlyö 86 a §:n 2 momentissa säädetyn
velvollisuuden,

on tuomittavatyönantajan ulkomaalaisrikkomuksesta
sakkoon, jollei teosta muualla
laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Pitää olla:
Työnantaja tai tämän edustaja, joka
1) tahallaan tai huolimattomuudesta pitää

palveluksessaan ulkomaalaisen, jolla ei ole
oikeutta ansiotyön tekemiseen,

2) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
antaa viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia
tietoja ulkomaalaisen työnteon
ehdoista taikka työtehtävistä ja niiden asettamista
vaatimuksista taikka

3) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
laiminlyö 86 a §:n 2 momentissa säädetyn
velvollisuuden,
on tuomittava työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta
sakkoon, jollei teosta muualla
laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1249/2013
(Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 24 §:n kumoamisesta)

Sivulla 1, 2 § on:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

Pitää olla:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1277/2013
(Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston

asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolauseen muutetaan-kohdassa rivillä 1 on:
... 5 §:n 1 momentin 3-5, ...

Pitää olla:
... 5 §:n 1 momentin 3, 5, ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1308/2013
(Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä)

Sivulla 7, B-osan taulukon keskipalkin otsikko on:
Tuoreella tai sitä ravinteikkaammat kankaat

Pitää olla:
Tuoreet tai sitä ravinteikkaammat kankaat

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1311/2013
(Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisesta annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolauseen muutetaan-kohdassa on:
... 43 §:n otsikko ja 43 §,
... 79 § otsikko ja 79 §)

Pitää olla:
... 43 §,
... 79 §,

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1325/2013
(Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkein-

oministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, asetuksen johtolauseessa on:
muutetaan asetuksen 2 § ja 3 § sekä liitteenä oleva maksutaulukko, seuraavasti

Pitää olla:
muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetun työ- ja elinkei-
noministeriön asetuksen (859/2012) 2 § ja 3 § sekä liitteenä oleva maksutaulukko, seuraavasti

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 19 rivillä on:
Sääntöjen tai sääntömuutosten ennakkotarkastus 1 - 5 §:ää .........120 ≠

Pitää olla:
Sääntöjen tai sääntömuutosten ennakkotarkastus 1 - 5 §:ää .........150 ≠
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Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 21 rivillä on:
sääntöjen tai sääntömuutosten ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän.........400 ≠

Pitää olla:
sääntöjen tai sääntömuutosten ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän.........450 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 31 rivillä on:
perus- tai perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) .........30 ≠

Pitää olla:
perus- tai perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) .........40 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 34 rivillä on:
sääntöjen tai yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) .........100 ≠

Pitää olla:
sääntöjen tai yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) .........130 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 37 rivillä on:
sääntöjen tai yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) .........30 ≠

Pitää olla:
sääntöjen tai yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) .........40 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 39 rivillä on:
paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus.........100 ≠

Pitää olla:
paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus.........130 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 42 rivillä on:
paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus.........100 ≠

Pitää olla:
paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus.........130 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 47 rivillä on:
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §).........20 ≠

Pitää olla:
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §).........30 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 54 rivillä on:
Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §)..........70 ≠

Pitää olla:
Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §)..........100 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 62 rivillä on:
perusilmoitus (ennakkotarkastettu)........20 ≠

Pitää olla:
perusilmoitus (ennakkotarkastettu)........30 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 64 rivillä on:
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) .........75 ≠

Pitää olla:
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) .........85 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 66 rivillä on:
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) .........20 ≠

Pitää olla:
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) .........35 ≠

Sivulla 8, maksutaulukon 14 §:n 71 rivillä on:
Liittomuotoisen yhdistyksen sääntömuutos ja nimenkirjoittajailmoitus liittokaistaa käyttäen......... 30 ≠

Pitää olla:
Liittomuotoisen yhdistyksen sääntömuutos ja nimenkirjoittajailmoitus liittokaistaa käyttäen......... 35 ≠
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1330/2013
(Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä)

Sivulla 3, 6 §:n 3 momentin taulukossa on:
26,01–41 5

Pitää olla:
26,01–41 25

Suomen säädöskokoelmaa n:o 3/2014
(Valtioneuvoston asetus -, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista

vuonna 2014)

Sivulla 9, maksutaulukon osiossa B1 tienpidon suoritteet on:
Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä
annetun asetuksen (1257/1992) 20, 21 ja 30b – 30e §:n massa-arvot

Pitää olla:
Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä
annetun asetuksen (1257/1992) 20, 21, 23 ja 30b – 30e §:n massa-arvot

Sivulla 13, maksutaulukon osiossa C muut suoritteet on:
Kalatalousoppaan hyväksymismaksu 110
Teksti poistetaan.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 41/2014
(Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta)

Sivulla 2, 120d§ on:
120 d §
Suunnittelutehtävien vaativuusluokat
Suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä
ja vähäinen suunnittelutehtävä.
Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, rakennuk-
sen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaa-
listen ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta-
ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten
perusteella.
Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa säädetään, voi suunnittelutehtävän vaativuusluokka olla poikkeuksellisen vaativa,
jos jokin 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymi-
sestä.

Pitää olla:
(mukana 4. momentti, joka puuttui yllä olevasta):
120 d §
Suunnittelutehtävien vaativuusluokat
Suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä
ja vähäinen suunnittelutehtävä.
Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, rakennuk-
sen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaa-
listen ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta-
ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten
perusteella.
Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa säädetään, voi suunnittelutehtävän vaativuusluokka olla poikkeuksellisen vaativa,
jos jokin 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen.
Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymi-
sestä.
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 60/2014
(Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen

muuttamisesta)

Sivulla 1 , 6 §:n 2 kohdan riveillä 5-7 on:
... – taitepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°29.343’, pituus 27°45.987’ –...

Pitää olla:
... – taitepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°29.7088’, pituus 27°45.8118’ –...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 156/2014
(SopS 21/2014)

(Valtioneuvoston asetus Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

voimaantulosta)

Sivulla 1, 1 §:n 1 momentin toisella rivillä on:
...2 päivänä syyskuuta 2005...

Pitää olla:
...7 päivänä syyskuuta 2005...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 158/2014
(Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen

muuttamisesta)

Sivulla 19, liitteen 9 kohdassa Lontoo otsikon VAL alla on:
GPB

Pitää olla:
GBP

Suomen säädöskokoelmaan n:o 208/2014
(Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä,
rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa)

Sivulla 3, 4 §:n 1 momentin 5 kohta on:
5) kohdeyritykseen...

Pitää olla:
5) kohdeyrityksen...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 214/2014
(Valtioneuvoston asetus Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista)

Sivulla 2, 3 §:n 2 momentin 3) kohta on:
ketun metsästys Otajärven Oukkulanlahden ja Mietoistenlahden luonnonsuojelualueilla;

Pitää olla:
ketun metsästys Otajärven, Oukkulanlahden ja Mietoistenlahden luonnonsuojelualueilla;
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 225/2014
(Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta)

Sivulla 2, liitteen kohta 2.2 a) i) vaaralauseke H229: on:
’’Painepakkaus. Voi revetä kuumennettaessa’’;

Pitää olla:
’’Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa’’;

Suomen säädöskokoelmaan n:o 268/2014
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista)

Sivulla 34, kohdassa MOCA, yksikkönä on:
mmol/mol kreatiniinia

Pitää olla:
µmol/mol kreatiniinia

Suomen säädöskokoelmaan n:o 350/2014
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten nautojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden

polveutumistodistuksista)

Sivulla 1, johtolauseessa on:
...7 §:n 2 momentin...

Pitää olla:
...7 §:n 3 momentin...

Sivulla 2, 6 §:ssä on:
...tulee voiman...

Pitää olla:
...tulee voimaan...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 351/2014
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden

polveutumistodistuksista)

Sivulla 1, 2 §:ssä on:
...lampaalla ja vuohella, lammasta ja vuohta joka...

Pitää olla:
...lampaalla ja vuohella lammasta ja vuohta, joka

Sivulla 1, johtolauseessa on:
...7 §:n 2 momentin...

Pitää olla:
...7 §:n 3 momentin...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 352/2014
(Asetus puhdasrotuisten ja risteytettyjen sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista)

Sivulla 1, 2 §:n 2 kohdassa on:
...risteyttämällä risteytettyjä sikoja, ja joka on merkitty risteytettyjen sikojen rekisteriä pitävän yhteisön rekisteriin;
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Pitää olla:
...risteyttämällä risteytettyjä sikoja ja joka on merkitty risteytettyjen sikojen rekisteriä pitävän yhteisön rekisteriin.

Sivulla 1, johtolauseessa on:
...7 §:n 2 momentin...

Pitää olla:
...7 §:n 3 momentin...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 353/2014
(Asetus rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista)

Sivulla 1, johtolauseessa on:
...7 §:n 2 momentin...

Pitää olla:
...7 §:n 3 momentin...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 442/2014
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja

terveysministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 9, liitteen 1, taulukossa 3 on:
Ammonimumtyppi (NH4+-N) 0,50 mg/l

Pitää olla:
Ammoniumtyppi (NH4+-N) 0,40 mg/l

Suomen säädöskokoelmaan n:o 443/2014
(Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 2, 4 a §:n 2 momentin 9 rivillä on:
...1;2.3.2...

Pitää olla:
...1;2.3.4...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 503/2014
(Laki elintarvikelain muuttamisesta)

Sivulla 2 34 §:n 8 momentti on:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huolehtivat maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013)
tarkoitettujen täydentävien ehtojen valvontaan kuuluvista kasvintuotannon elintarvikehygieniaa koskevista tarkastuk-
sista.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat tehtävää hoitaessaan ottaa viranomaisnäytteitä kasvinsuojeluainejää-
mien tutkimiseksi. Lisäksi elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset voivat ottaa Elintarviketurvallisuusviraston toimek-
siannosta muita viranomaisnäytteitä.
(erotettu kappalejaolla kahdeksi momentiksi, vaikka ovat samaa 8 momenttia)

Pitää olla:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huolehtivat maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013)
tarkoitettujen täydentävien ehtojen valvontaan kuuluvista kasvintuotannon elintarvikehygieniaa koskevista tarkastuk-
sista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat tehtävää hoitaessaan ottaa viranomaisnäytteitä kasvinsuojelu-
ainejäämien tutkimiseksi. Lisäksi elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset voivat ottaa Elintarviketurvallisuusviraston
toimeksiannosta muita viranomaisnäytteitä.
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Suomen säädöskokoelma n:o 517/2014
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja

viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 9 on:
Taajuuskokonaisuus 3

107,0 Kittilä

Pitää olla:
Poistetaan kyseinen taajuus / yllä oleva teksti taajuuskokonaisuudesta

Sivulla 13 on:
Taajuuskokonaisuus 8

105,5 Mikkeli

Pitää olla:
Poistetaan kyseinen taajuus / yllä oleva teksti taajuuskokonaisuudesta

Suomen säädöskokoelmaan n:o 600/2014
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2014—2015)

Sivulla 1, asetuksen johtolauseen rivillä 2 on:
... momentin, ...

Pitää olla:
... momentin nojalla, ...

Sivulla 1, 1 §:n rivillä 1 on:
... 9 a §:ssä ...

Pitää olla:
... 5 §:ssä ...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 702/2014
(Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaan-

tulosta)

Sivulla 1, antopäiväys on:
Annettu 28 päivänä syyskuuta.2014

Pitää olla:
Annettu 28 päivänä elokuuta 2014

Sivulla 2, allekirjoituspäivä on:
Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2014

Pitää olla:
Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 713/2014
(Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta)

Sivulla 1, sivun alalaitaan lisätään direktiiviviittaukset:
Neuvoston direktiivi 91/271/ETY (31991L0271); EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40
Neuvoston direktiivi 91/676/ETY (31991L0676); EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1
Neuvoston direktiivi 96/59/EY (31996L0059); EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31
Neuvoston direktiivi 1999/31/EY (31999L0031) EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1
Neuvoston direktiivi 1999/32/EY (31999L0032); EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL L 269, 21.10.2000. s. 34
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (32000L0060); EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EYVL L 102, 11.4.2006, s. 15
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY (32006L0066); EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY (32006L0118); EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/105/EY (32008L0105); EUVL L 348, 24.12.2008, s. 84
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY (32009L0031); EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU (32012L0019); EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38
Komission päätös 97/129/EY (31997D0129); EYVL L 50, 20.2.1997, s. 28

Suomen säädöskokoelmaan 816/2014
(Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 ja 25 §:n muuttamisesta)

Sivulla 2, momentin 21) alakohta on:
21) teeriuros Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-
Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia tammikuun
21 päivästä syyskuun 9 päivään ja marraskuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään sekä muualla maassa naarasteeri
marraskuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään;

Pitää olla:
21) teeriuros Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-
Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia tammikuun
21 päivästä syyskuun 9 päivään ja marraskuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään sekä muualla maassa ja naarasteeri
marraskuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään;
Edita Prima Oy. Helsinki 2015.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 835/2014
(Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta)

Sivulla 1, johtolauseen rivillä 2 on:
... 4 b §:n 2 momentin, ...

Pitää olla:
... 4 a §:n 2 momentin, ...

Sivulla 3, liitteen luvun 2 otsikko on:
KULTUURIALA

Pitää olla:
KULTTUURIALA

Suomen säädöskokoelmaan n:o 851/2014
(Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n

voimaantulosta)

Sivulla 1, johtolause on:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalve-
luista annetun lain (145/2014) voimaantulosäännöksen nojalla:
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Pitää olla:
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalve-
luista annetun lain muuttamisesta annetun lain (145/2014) voimaantulosäännösten nojalla:

Suomen säädöskokoelmaan n:o 930/2014
(Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista)

Sivulla 5, kohdassa EFR73C POHJANKANGAS oikeanpuoleisimmassa, korkeustietoja koskevassa palstassa on:
FL 100/3500 FL MSL

Pitää olla:
FL 100/3500 FT MSL

Liitteen sivulle 20, seuraavan aluemäärittelyn alkuun alueen EFTSAJ09 jälkeen pitää lisätä:
EFTSAJ10

Suomen säädöskokoelman n:o 1010/2014
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi)

Sivulla 1, 3 §:n 1 momentin 1 kohdan 5. rivillä on:
... menettelystä...

Pitää olla:
... menettelyistä...

Sivulla 1, 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa 9. ja 10. rivillä on:
...elintarvikealan toimijan ja loppukuluttajan...

Pitää olla:
...elintarvikealan toimijan ja loppukuluttajan...

Sivulla 1, 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa 4. rivillä on:
etiketin ja merkinnän...

Pitää olla:
etiketin ja merkinnän...

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1028/2014
(Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista)

Sivulla 5, 19 §:n 4 rivi on:
luontoisetuautoa 17 §:n 5 momentissa tarkoitetulla

Pitää olla:
luontoisetuautoa 17 §:n 3 momentissa tarkoitetulla

Sivulla
2, 8 §:n jälkeen on:
Autotallietu
10 §

Pitää olla:
Autotallietu
9 §
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1047/2014
(Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta)

Sivu 1, alaviitteessä on:
HE 151/2014
StVM 14/2014
EV 143/2014

Pitää olla:
HE 223/2014
StVM 25/2014
EV 188/2014

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1048/2014
(Laki työttömyysturvalain muuttamisesta)

Sivu 1, alaviitteessä on:
HE 223/2014
StVM 25/2014
EV 188/2014

Pitää olla:
HE 151/2014
StVM 14/2014
EV 143/2014

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1049/2014
(Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta)

Sivu 1, alaviitteessä on:
HE 223/2014
StVM 25/2014
EV 188/2014

Pitää olla:
HE 151/2014
StVM 14/2014
EV 143/2014

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1050/2014
(Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta)

Sivu 1, alaviitteessä on:
HE 223/2014
StVM 25/2014
EV 188/2014

Pitää olla:
HE 151/2014
StVM 14/2014
EV 143/2014

Sivulla 1, voimaantulosäännöksessä on:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Sen 2 luvun 7 §:n 1 momentin
7 kohta, 5 luvun 6 § ja 7 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä
tammikuuta 2015. Lain ...

Pitää olla:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Sen 2 luvun 7 §:n 1 momentin
7 kohta, 5 luvun 6 § ja 7 §:n 1 momentti sekä 6 luvun 5 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä
tammikuuta 2015. Lain ...
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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1091/2014
(Laki arvonlisäverolain muuttamisesta)

Sivu 1, 5a § on:
Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetut yliopistot, Helsingin yliopisto mukaan lukien, ja ammattikorkeakoululain
(932/2014)
5 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakouluosakeyhtiöt ovat verovelvollisia tämän lain 1 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta.

Pitää olla:
Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetut yliopistot, Helsingin yliopisto mukaan lukien, ja ammattikorkeakoululain
(932/2014) 5 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakouluosakeyhtiöt ovat verovelvollisia tämän lain 1 §:ssä tarkoitetusta
toiminnasta.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1148/2014
(Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista)

Sivulla 1, 3 § on:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Pitää olla:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Suomen säädöskokoelmaan n:o 1397/2014
(Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja

hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015)

Sivulla 12, Maksutaulukko, osiossa B1 Tienpidon suoritteet, on:
Tilapäiset opasteluvat 150

Pitää olla:
Tilapäiset opasteluvat

Edita Prima Oy. Helsinki 2015.
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